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ZÁRUKA OKAMŽITÉ VÝMĚNY ZBOŽÍ 
Obchodní podmínky 

 

Službu Záruka okamžité výměny zboží (dále jen služba) poskytuje HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., se 
sídlem Zlín, Prštné – Kútiky 637, PSČ 760 01, IČ: 49973053 (dále jen prodávající), nad rámec 
zákonných práv z vadného plnění dle Občanského zákoníku, ke zboží v období do 24 měsíců od jeho 
zakoupení a ke kterému byla služba zakoupena. 
 

- Zakoupením služby má kupující nárok na zrychlené reklamační řízení formou výměny zboží za 
nové, stejného typu, nebo vrácení kupní ceny. Reklamované zboží se nebude opravovat. 

- Pokud prodávající nemá stejný typ zboží skladem, nebo se zboží již nevyrábí, nabídne 
prodávající kupujícímu zboží stejného druhu a podobných technických parametrů, nebo 
vrácení kupní ceny. 

- Službu lze zakoupit jen k vybranému zboží. 
- Nárok na uplatnění služby prokáže kupující předložením prodejního dokladu, na kterém je 

uvedeno zakoupení služby. 
- Službu lze uplatnit jen u zboží, které není mechanicky poškozeno a u kterého se při převzetí 

k reklamaci projeví vada, která je důvodem reklamace. Reklamace musí být ze strany 
Prodávajícího uznána za oprávněnou jako u běžného reklamačního procesu. 

- Služba se vztahuje pouze na vady zboží, na které se vztahuje právní úprava práv z vadného 
plnění dle Občanského zákoníku. 

- V případě že se při uplatnění reklamace vada neprojeví, nebo vznikne spor mezi prodejcem a 
kupujícím o oprávněnosti reklamace, službu nelze uplatnit a je zahájena běžná reklamace, dle 
reklamačního řádu prodejce. Kupující není tímto krácen na svých právech, které vyplývají ze 
zákonné záruky. 

- Kupující bude při uplatňování práva z vady postupovat dle platných obchodních podmínek 
Prodávajícího jako při běžné reklamaci. Službu lze uplatnit jen přes provozovnu reklamačního 
odd. Prodávajícího. V případě uplatnění reklamace přes autorizovaný servis výrobce, 
Prodávající plnění této služby nedokáže zajistit. 

- Uplatnění služby a vyřešení reklamace Okamžitou výměnou zboží prodávající uvede do 
reklamačního protokolu, jako způsob vyřešení reklamace. Tento způsob řešení nahrazuje 
způsob řešení, který by se použil, kdyby Kupující tuto službu nezakoupil. Kupující nemůže 
uplatnit zároveň zákonný nárok (slevu z kupní ceny) a nárok, který mu vyplývá ze zakoupené 
služby.  Pokud bude kupující požadovat některý ze zákonných nároků z vadného plnění, 
zaniká služba okamžité výměny zboží a tuto službu již nebude moci kupující využít. 

- Při uplatnění služby, kdy byla prodávajícím provedena výměna zboží, je tímto služba 
spotřebována a její platnost se neprodlužuje na zboží nové. 

- Na vyměněný výrobek se nevztahuje nová 24 měsíční lhůta k uplatnění práv z vadného -
plnění. 

- V jakékoli fázi reklamačního řízení se kupující může rozhodnout požadovat zákonný nárok 
z vadného plnění a neuplatnit službu okamžité výměny zboží. 

- Cena této služby je vždy uvedena u zboží, ke kterému je tuto službu možné zakoupit 
 

Tyto Obchodní podmínky služby Záruka okamžité výměny zboží nabývají účinnosti dne 1. 5. 2015 a platí 
pouze pro internetový obchod – nikoliv pro kamenné prodejny. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu 
těchto Obchodních podmínek. Aktuální znění Obchodních podmínek služby Záruka okamžité výměny 
zboží je vždy k nahlédnutí na  http://www.kasa.cz/rozsirena-zaruka 
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