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REKLAMłčľÝ PoRIADoK
článok ĺ

Základné ustanovenia
Poskytovanie služieb sa riadi ustanoveniami časti VIII. občianskeho zákonníka č,' 40/1964Zb' v znení
neskorších zmien a. doplnkov a predpisov vydaných na jeho realizáciu. Reklamácie sa rĺadia aj
schválenými internými smernicami a VoP, v súlade so Źákonom č. 25o/2oo7 Z. z. o ochrane
spotrebitel'a.

Fcc slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 9oo51 zohor, oR - okr.súdu BA I, odd.: sro, Vl.č'13406/8tČo:r:ĺs loz,ĺČ pre DPH: SK2o2o358538
Tatra banka, a.s., IBAN: SK30 11OO O0OO 0026 2604 Ig7O, SWIFT: TATRSKBX

Článok z
Právo zákazníka na reklamáciu

V prípade, ak zákazníkovi sú v niektorej z prevádzok Fcc Slovensko, s.r.o. poskytované služby nižšej
kvality alebo nižšieho rozsahu ako to bolo vopred dohodnuté aiebo aŔo je to obvyklé ,' vzniká
zákazníkovi právo na reklamáciu.

Článok s
Uplatnenie reklamácie

Ak zákazník zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný uplatniť
prípadnú reklamáciu ihned'bez zbytočného odkladu u vedúceho prevádzky alebo lńeľ,ä zodpóvednéhopracovníka a to V prevádzke, v ktorej bola služba poskytnutá. V záujme ýchleho priebehu
reklamačného vybavenia je účelné, aby .zákazník pri uplatňovaní reklamátie präaložil oärlaoy oposkytnutí služby (kópi9 objednávky, faktúra a pod.). Ak to povaha reklamovanej služby vyžadu;e, iepotre-bné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil aj vec, ktorej cńybu výtý'ta. véaĺci
prevádzky alebo iný zodpovedný pracovník zapíše reklamáciu záŘazníua ao rerlańačnéńo'protokolu s
uvedením objektívnych okolností reklamácie. Vedúci prevádzky alebo ním poverený pŕacovník je
pov-inný po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe výbavenia reklámácie i'hned', alebo v
zložite3ších prípadoch do 3 dní.

Článok ą
Chyby odstľánitel'né

Na úse.ku poskytovaných služieb, ak' nie jé dodržaný správny postup (odváženie materiálu) má
zákazník právo požiadať o .bezplatné, riadne a včasné 

'odstránenie 
änýov. Reklamáciu v týchtoprípadoch uplatňuje zákazník pred vykládkou materiálu (tzn. že by mátóriál (odpad) n"'ui-Úył

vyložený) v závislosti od toho akú chybu zákazník reklamuje.

Článok s
Chyby neodstránitel'né

V prípade, ak nie je možné odstrániť chybu v službách , má zákazník právo na vrátenie zaplatenej
ceny.

Článot o
Lehoty na uplatnenie reklamácií

Zákazníkje povinný reklamáciu poskytovaných služieb uplatnĺť do 10 dní od ich vykonania. V prípade,
že sa tak nestane, právo na reklamáciu zaniká.
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článok z
S po l u účas ť, zákaznika n a vybavova n í rekl a m áci e

Zákazníkje povinný osobne sa zúčastniť vybavovania reklamácie, je povinný poskytnúť objektívne
informácie týkajúce sa poskytnutej služby alebo tovaru.

Článok s
Záverečné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom I.B.2oI7
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