AUÍo KELLY

AUÍo KELLY

REKLAMACNY PORIADOK
pre zókozníkov AUTO KEILY stovAK|A, 5.r.o.

Rodos|ov IIIés. AUTOL'NE
Mochovskó15,934 01 levice
t. uvoD
Rek|omočný poriodo
Obchodného zókon
medzi predóvojúcim o podniko|e|'mi.

z' zÁnučNÁ
oosl
AUToKEttYstoVAK|A,s.r.o.zodpovedózovady,ktorémópredonýtovorpriprevzolíkupuiúcim(pod|b5ól9obč.zók.}ozovody,k!orésos
Zóručnódoboje24meďocov{pod|b$ó2oobč.zók.)o
iezóručnódobo24mesiocoÝAUTOKEttYStoVAKlA"s.r.o.všoknezodpovedózovodu,
3ó mesiocov).
teito zóruky určív zóručnom|iste(moximó|nodÍžkozóručneidoby pri|omnesmieprekročiť

3. UPIATNENIE
ntxumÁclr

{

Predóvoiúcirozhodneorek|omóciiospósobeiejvybovenioihned,,vz|ožiýchprípodochdotrochdní,vodóvodnenýchprípodochmožnorek
odstÚpiť o|ebo mó próvo no ýmenu ýrobku zo noý ýrobok.
2. Próvo zo zodpovednorli zo vody lovoru, pre kloré p|otí zóručnó dobo zoniknÚ, ok so neup|otni|i v zóručnei dobe (pod|b só2ó

obč. zók.).

do 30 dní od iei uplotnenio.

4. všEoBEcNÉ REKIAMAčNÉ PoDMIENKY
podmienkyzo slrony reklomujÚceho:
Pri predk|odonílovoru no rek|omóciumusiobyí sp|nenónos|edovné
o. je pred|oženýoriginó|nyzóručný|ist'ok bo| vystovený
b. ie pred|oženýdoklod o zop|oteníceny |ovoruolebo foktÚro
c.tovorsp|ňovšetýostotnápodmienkyuvgdsnóvzóručnom|isleprezóručnÚrek|qmóciunqddob
plomby otd'.)
PredóvojÚcinezodpovedó zo vody tovoru,ok;
. kupujÚcisi vodu o|ebo poikodeniu tovoru spósobi|sóm
. kupujÚcipred prevzo|ímlovoru o vode vede|,resp. bo| no vodu ýslovne o iosne upozornenýo bo|o mu poskytnulóz|bvo z ceny tovoru
. vody vznik|iv dós|edkuopotrebeniospósobenóho bežnýmpoužívoním
o|ebo nespróvnymčinodmernýmpoužívoním
. bo|i porušené
ochronnép|ombyno lovore
. vody bo|i spósobenéneopróvnenýmo|ebo nespróvnymzósohom do tovoru
. ok so vody tovoru reklomuiúpo up|ynutízóručneidoby

vykonóvo|,.
o|ebo monlóžosobou. kloró mó opróvnenie tÚto činnosť

voč|REKIAMuJÚcEMu
5. PovrNNosT|PREDÁVAJÚcEHo

próvo no jej bezp|otné,včosné
l. Ak ide o vodu, ktorúmožnoodshónií mó kuPuiÚci (rek|omujÚci}
o riodne odstrónenie.
2.KupujÚcimóženomiesioodstróngniovodypožodovoťýmenuveci,o|ebooksovodoýkolensÚčostiveci,ýmenu
no cenu loyoru olebo zóvožnosťvody.
3. Ak ide o vodu, ktorúnemožnoodslrónif.,mó kupuiÚcipróvo no ýmonu tovoru o|ebo vrólenie peňozí(odrtúpenieod zmluvy) (pod|,o$ ó23 obč. zók.l
početvód súčostne mó zókozník počoszóručneidoby tiežpróvo no ýménu lovoru o|ebo vrótenie peňozí
/. Ak so no ýrobku opólovne vyskyt|otó isló vodo po oprove, o|ebo vóčší
(pod|b$ó23obč.zók.|.opótovnýýskytvódpooproveznomenóstovked.sorovnokóvodovysýlnepoieiospoňdvoch
noinenej lri rózne odstrónite|,né
vody, pričomkoždó z nich bróni v riodnom užívoní.
5.Doboodup|otneniopróvozozodpovednostizovodyoždodoby,ked.kupuiÚciposkončeníoprovyb
zóručnó dobo znovo od prevzolio novéhotovoru (pod|b 5 627 obč. zók'|.
ó. osTAÍNÉ USTANoVEN|A
l. Ak ide o vodu, ktorÚ možnoodstrónit.,mó kupujúci(rek|omujÚci)próvo no iei bezp|otné,včosné
o riodne odstrónenie.
2.KupuiúcimóŽenqmiestoodslróneniovodypožodovoťýmenuveci,o|ebooksovodoýko|ensÚč
no cenu lovoru oIebo zóvožnosťvod),.
3. Ak ide o vodu, ktorÚ nemožnoodstrónií,mó kupujÚcipróvo no výménutovoru o|ebo vrótenie peňozí(odďÚpenie od zm|uvy|(podlb $ ó23 obč. zók.)

V Trenčíne
dňo

