
REKLAMAČNÍ ŘÁD 

Prevence: 

1. Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh zboží přesně odpovídal potřebám 
zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, 
provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře 
zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem 
naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží  

2. Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval 
dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je 
nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost 
výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku 
k nevhodnému účelu, umístění výrobku v nevhodném prostředí. 

3. Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti 
je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo 
nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a 
životnost. Společnost IPSAL C.R.  s.r.o. poskytuje svým zákazníků potřebné 
informace ke správné péči o všechny druhy prodávaného zboží. 

Záruka 

1. Záruka se poskytuje na 24 měsíců ode dne převzetí zboží za podmínky 
dodržování návodu na údržbu a vhodného účelu použití pro daný výrobek.  

2. Záruka se nevztahuje na: 

 běžné opotřebení (znečištění, pouštění určitého množství – objemu vlasu a 
delších vláken během prvního roku) 

 pouštění vlákna u vlněných koberců během prvních 18 měsíců (jedná se o 
běžnou vlastnost vlněných koberců) 

 je možná odchylka barevnosti v reálné barevnosti koberce oproti tištěné verzi 
v a na internetových stránkách 

 blednutí barev koberců (koberce stejně jako ostatní textilie mohou postupně 
ztrácet barvu, je to rovněž přirozené….) 

 Roztřepení vláken koberců s vysokým vlasem v důsledku nesprávného 
ošetřování koberce (vysávání rotační hlavicí vysavače) 

 Vady způsobené umístěním výrobku v nevhodném prostředí (vlhkost, 
znečištěné prostředí atd.) 

 Vady způsobené mechanickým a jiným poškozením 
 Vady, které nejsou nahlášeny okamžitě po jejich vzniku, a tudíž mohlo dojít 

k následnému prohloubení vady a znehodnocení zboží, kterému se dají předejít 
včasným oznámením) 

 

Reklamace: 

1. Zákazník má právo reklamovat vadu, která se vyskytne během záruční doby, a 
to bez zbytečného odkladu, aby nedošlo k prohloubení vady, znehodnocení 
zboží a následně k odmítnutí reklamace. 

2. Zákazník uplatní reklamaci osobně v prodejně, kde sepíše s pověřeným 
pracovníkem protokol o přijetí reklamace. Jakmile zákazník uplatní některé 
z práv odpovědnosti za vady zboží, je tímto projevem vázán a nemůže volbu 
uplatněného práva změnit, pokud se nedohodne s vedoucím prodejny jinak. 

3. Reklamované zboží musí být dopraveno zákazníkem na prodejnu v hygienicky 
nezávadném stavu, musí být zaplacená celá kupní cena a předložen originál 
prodejního dokladu – faktury. 

4. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode 
dne uplatnění, pokud nebude se zákazníkem dohodnuta delší lhůta. 
 


