
Úvodní ustanovení 

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu 

s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním 

řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným 

způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě. Tento reklamační řád je 

v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně 

spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2014. 

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste 

při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, 

dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci. 

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit 

bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. 

Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení 

reklamace. 

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, 

považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit 

Uplatnění reklamace 

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez 

zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by 

uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující 

je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). 

Formulář pro uplatnění reklamace vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete 

reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat 

naskenovaný na e-mailovou adresu:  info@mamaplace.cz, případně jej vložit do zásilky s 

vráceným zbožím). 

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez 

zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná 

jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. 

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při 

nepodstatném porušení smlouvy. 

Lhůta pro uplatnění práv 

Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí 

zboží.  Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do 

místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby 

nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. 

Lhůta pro vyřízení reklamace 

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o 

reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o 

nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění 



vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, 

pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující 

stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. 

 

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny 

nebo odstoupit od smlouvy. 

 

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, 

kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní 

se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části. 

 

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení 

reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo 

prostřednictvím SMS. 

 

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. 

ŘEŠENÍ SPORŮ 

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. 

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je 

kupující neodmítne. Mimosoudní řešení sporů probíhá prostřednictvím služby VašeStížnosti 

na webové stránce www.vasestiznosti.cz. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 

Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízení podle zákona č. 216/1994 Sb., o 

rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno 

oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud. 

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v 

platném znění vykonává Česká obchodní inspekce. 

 


