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REKLAMAČNÝ PORIADOK 
plná verzia v aktualizovanom znení 

1     Úvodné ustanovenia 
1.1 Spoločnosť JRK Slovensko s.r.o., IČO 50 530 950, 

so sídlom Rajská 15/A, 811 08 Bratislava  (ďalej len 
„JRK“ alebo „Predávajúci“) týmto reklamačným 
poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 
250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene 
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane 
spotrebiteľa“) riadne informuje spotrebiteľa (ďalej 
aj „Zákazník“ alebo „Kupujúci“) o podmienkach a 
spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady 
(ďalej aj „Reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde 
môže Reklamáciu uplatniť a o vykonávaní 
záručných opráv. Tento reklamačný poriadok je 
vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Občiansky zákonník“), Zákonom o 
ochrane spotrebiteľa, ako aj ostatnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky.  

1.2 Podnikateľ (pričom sa má za to, že ak Kupujúci pri 
objednávke tovaru uviedol svoje IČO, nakupuje 
ako podnikateľ) ďalej aj „Zákazník“ alebo 
„Kupujúci“ berie na vedomie, že záruka za tovar je 
poskytovaná výhradne v rozsahu stanovenom 
záručnými podmienkami výrobcu tovaru v súlade 
s § 429 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný 
zákonník“), ktoré sú odlišné od záručných 
podmienok pre spotrebiteľov, o ktorých bude 
Kupujúci – podnikateľ informovaný a 
zodpovednosť Predávajúceho za vady sa riadi 
výhradne príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka.  

2 Zodpovednosť za vady predaného tovaru 
2.1  JRK Slovensko s.r.o. zodpovedá za vady, ktoré má 

predaný tovar pri prevzatí Kupujúcim a ak nejde o 
tovar, ktorý sa rýchlo kazí alebo o použitý tovar, 
zodpovedá tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po 
prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 
24 mesiacov, ak ide o Kupujúceho – spotrebiteľa 
a 12 mesiacov, ak ide o Kupujúceho - podnikateľa.  

2.2  Darčeky a výhry bez záruky a produkty (darčeky), 
ktoré dostane zákazník zadarmo, alebo výhry zo 
súťaží sa záruka nevzťahuje.  

2.3 Vyhlásením v záručnom liste vydanom 
Kupujúcemu alebo v rámci zmluvy môže JRK 
poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky 
ustanovenej zákonom, pričom podmienky a 

rozsah tejto záruky určí v záručnom liste/zmluve. 
V niektorých prípadoch nahrádza záručný list 
faktúra. 

2.4  Záručné doby začínajú plynúť od dátumu 
prevzatia tovaru Kupujúcim.  

2.5.  Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za  
vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy 
bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby 
nepočíta.  

2.6  Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré 
platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v 
záručnej dobe.  

3 Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady - 
Reklamácie 

3.1  Kupujúci si uplatňuje právo na opravu 
prostredníctvom priradenej kontaktnej osoby, 
ktorú určí predávajúci.  

3.2  Kupujúci, ktorý si uplatnil právo na opravu, je 
oprávnený požiadať prostredníctvom priradenej 
kontaktnej osoby predajcu o bezplatnú, 
nenárokovateľnú službu: „Zapožičanie 
náhradného zariadenia“, ak sa tak zmluvné strany 
vopred písomne dohodli. 

3.3  Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec 
alebo záručný servis je povinný na základe 
rozhodnutia Kupujúceho o tom, ktoré z práv zo 
záruky uplatňuje, určiť spôsob vybavenia 
Reklamácie ihneď, najneskôr do 3 pracovných dní 
odo dňa uplatnenia Reklamácie, v odôvodnených 
prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické 
zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní 
odo dňa uplatnenia Reklamácie a následne 
Reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť 
dlhšia ako 30 dní od uplatnenia Reklamácie (§ 18 
ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). V prípade 
ak je Zákazník -podnikateľ, Predávajúci je povinný 
informovať ho o dĺžke trvania vybavenia 
reklamácie (dĺžka trvania nie je striktne 
ohraničená 30 dňami). V prípade Reklamácie 
uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, 
Predávajúci môže vybaviť Reklamáciu 
zamietnutím len na základe odborného 
posúdenia. Ak Predávajúci zamietne Reklamáciu 
uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, 
Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o 
tom, komu možno zaslať výrobok na odborné 
posúdenie. Odborným posúdením sa na účely 
vybavenia Reklamácií rozumie o. i. aj stanovisko 
autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej 
výrobcom na vykonávanie záručných opráv (§ 2 
písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa). Ak je 
výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej 
osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj 
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všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené 
náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok 
odborného posúdenia. Ustanovenia ohľadom 
práv zo zodpovednosti za vady uvedené v Zákone 
o ochrane spotrebiteľa, sa vzťahujú len na 
Kupujúceho, ktorý je v postavení spotrebiteľa.  

3.4  Predávajúci je povinný pri uplatnení Reklamácie 
vydať Zákazníkovi potvrdenie. Týmto potvrdením 
je kópia reklamačného protokolu.  

3.5  Predávajúci je povinný o vybavení Reklamácie 
vydať Zákazníkovi písomný doklad najneskôr do 
30 dní od dátumu uplatnenia Reklamácie (§ 18 
ods. 9 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto 
písomným dokladom je kópia reklamačného 
protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie 
Reklamácie alebo list obsahujúci písomné 
vyrozumenie o vybavení Reklamácie. V prípade 
Kupujúceho – podnikateľ sa má za to, že 
Reklamácia je vybavená zaslaním dokladu o 
vybavení Reklamácie prostredníctvom diaľkových 
telekomunikačných prostriedkov (napríklad e-
mail).  

 
4 Všeobecné podmienky Reklamácie 

Pri predkladaní tovaru na Reklamáciu:  
a) je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne 

iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti 
preukázať, že tovar bol kúpený v spoločnosti 
JRK Slovensko s.r.o.,  

b) je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné 
podmienky pre záručnú Reklamáciu uvedené v 
záručnom liste,  

c) v prípade, že si Zákazník uplatňuje právo 
vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah 
záruky stanovenej zákonom, je potrebné 
predložiť originál záručného listu alebo 
obdobného dokumentu.  

 
5.    Spôsob vybavenia Reklamácie – podnikateľ 
5.1 Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená 

nepodstatným spôsobom, môže Kupujúci 
požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a 
odstránenie ostatných vád tovaru alebo zľavu z 
kúpnej ceny.  

5.2  Dokiaľ Kupujúci neuplatní nárok na zľavu z kúpnej 
ceny alebo neodstúpi od zmluvy, je Predávajúci 
povinný dodať chýbajúci tovar a odstrániť právne 
vady tovaru. Ostatné vady je povinný odstrániť 
podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním 
náhradného tovaru; zvoleným spôsobom 
odstránenia vád však nesmie spôsobiť 
Kupujúcemu vynaloženie neprimeraných 
nákladov.  

5.3 Ak Kupujúci požaduje odstránenie vád tovaru, 
nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej 
lehoty, ktorú je povinný poskytnúť na tento účel 
Predávajúcemu, uplatniť iné nároky z vád tovaru, 
okrem nároku na náhradu škody, ibaže 
predávajúci oznámi Kupujúcemu, že nesplní svoje 
povinnosti v tejto lehote.  

5.4 Dokiaľ Kupujúci neurčí lehotu podľa bodu 5.3 
alebo neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny, 
môže Predávajúci oznámiť Kupujúcemu, že vady 
odstráni v určitej lehote. Ak Kupujúci bez 
zbytočného odkladu po tom, čo dostal toto 
oznámenie, neoznámi Predávajúcemu svoj 
nesúhlas, má toto oznámenie účinok určenia 
lehoty podľa bodu 5.3.  

5.5 Ak Predávajúci neodstráni vady tovaru v lehote 
vyplývajúcej z bodov 5.3 a 5.4, môže Kupujúci 
uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny, alebo od 
zmluvy odstúpiť, ak upozorní Predávajúceho na 
úmysel odstúpiť od zmluvy pri určení lehoty podľa 
bodu 5.3, alebo v primeranej lehote pred 
odstúpením od zmluvy. Zvolený nárok nemôže 
Kupujúci bez súhlasu Predávajúceho meniť.  

5.6 Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva 
podstatným spôsobom (§ 345 ods. 2 Obchodného 
zákonníka), môže Kupujúci:  

a) požadovať odstránenie vád dodaním 
náhradného tovaru za vadný tovar, 
dodanie chýbajúceho tovaru a 
požadovať odstránenie právnych vád,  

b) požadovať odstránenie vád opravou 
tovaru, ak sú vady opraviteľné,   

c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej 
ceny  

d) alebo odstúpiť od zmluvy.  
5.7 Voľba medzi nárokmi uvedenými v bode 5.6 

Kupujúcemu patrí, len ak ju oznámi 
Predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád 
alebo bez zbytočného odkladu po tomto 
oznámení. Uplatnený nárok nemôže Kupujúci 
meniť bez súhlasu Predávajúceho. Ak sa však 
ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné alebo že s 
ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, 
môže Kupujúci požadovať dodanie náhradného 
tovaru, ak o to Predávajúceho požiada bez 
zbytočného odkladu po tom, čo mu Predávajúci 
oznámil túto skutočnosť. Ak Predávajúci 
neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej 
lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady 
neodstráni, môže Kupujúci odstúpiť od zmluvy 
alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.  

5.8 Ak Kupujúci neoznámi voľbu svojho nároku v 
lehote uvedenej v bode 5.7, má nároky z vád 
tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.  



 3 

 
6   Spôsob vybavenia Reklamácie – spotrebiteľ 
6.1  Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci 

právo na jej bezplatné, včasné a riadne 
odstránenie. O spôsobe odstránenia vady 
rozhoduje Predávajúci a je povinný vadu bez 
zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods. 1 
Občianskeho zákonníka).  

6.2 Kupujúci môže namiesto odstránenia vady 
požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka 
len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým 
Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady 
vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 
622 ods. 2 Občianskeho zákonníka).  

6.3  Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady 
vymeniť vadný tovar za bezchybný, ak to 
Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 
ods. 3 Občianskeho zákonníka).  

6.4 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá 
bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako 
tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu 
tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej 
zmluvy (vrátenie peňazí) (§ 623 ods. 1 
Občianskeho zákonníka).  

6.5  Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo 
na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj 
vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, avšak 
Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa 
vady po oprave tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 
Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie 
sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká 
vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch 
predchádzajúcich opravách.  

6.6 Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo 
na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj 
vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak 
Kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne 
užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne 
najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom 
každá z nich bráni v riadnom užívaní.  

6.7 Ak Predávajúci Reklamáciu nevybaví do 30 dní od 
jej uplatnenia, Kupujúci má právo na výmenu 
tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od 
zmluvy).  

6.8 Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni 
riadnemu užívaniu tovaru, má Kupujúci právo na 
primeranú zľavu z ceny výrobku.  

6.9 Ak má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo 
právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), 
záleží na Kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. 
Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už 
túto voľbu sám jednostranne meniť.  

 
7      Spôsob vybavenia Reklamácie zamietnutím 

7.1. Spoločnosť JRK Slovensko s.r.o. si vyhradzuje 
právo na základe pokynov alebo na základe 
odborného posudku oprávnenej osoby, zamietnuť 
v rámci záručnej doby reklamáciu, na ktorú sa 
nevzťahuje záruka podľa bodu 7.2.. Oprávnenou 
osobou v zmysle týchto podmienok sa rozumie 
technik autorizovaného servisu predávajúceho.  

7.2. Reklamácia sa nevzťahuje na:  
a) vady vzniknuté nesprávnou obsluhou, 

neodborným, alebo neprimeraným 
zaobchádzaním v rozpore s priloženou/ 
odovzdanou Dokumentáciou (návodom na 
použitie, užívateľskou príručkou, 
manuálom...), použitím a inštaláciou, ktoré 
sú v rozpore s užívateľskou príručkou, 
nedodržaním pokynov na používanie, 
používaním v rozpore s účelom využitia, 
abnormálnymi podmienkami prostredia, 
neprimeranými podmienkami prevádzky, 
preťažením (napr. prehriatie zariadenia), 
chybnou údržbou alebo ošetrovaním, 
nevykonaním revízie alebo údržby tovaru,  

b) poškodenie zariadení nadmerným 
mechanickým opotrebením, poprípade ak 
bola zanedbaná starostlivosť alebo bežná 
údržba o zariadenie,  

c) vady tovaru, spôsobné poškodením 
elektrostatickým výbojom,  

d) vady tovaru, spôsobené inštaláciou 
súčiastok, ktorých použitie nie je schválené 
predávajúcim a použitím príslušenstva, 
doplnkov alebo náhradných dielov, ktoré nie 
sú originálnymi dielmi predávajúceho,  

e) vady vzniknuté v dôsledku živelnej 
katastrofy, násilného poškodenia, 
poveternostných vplyvov alebo iných 
vonkajších udalostí, ku ktorým došlo pri 
prechode nebezpečia škody na tovar, alebo 
na vady spôsobené pri prevádzke za 
extrémne neobvyklých podmienok,  

f) nepatrné odchýlky požadovanej akosti 
tovaru, ktoré sú pre hodnotu a úžitkové 
vlastnosti tovaru nepodstatné,  

g) tovar, ktorý je čiastočne alebo úplne 
rozobratý, ak to jeho povaha a účel použitia 
neumožňuje. 

7.3  Zariadenie musí byť k záručnej oprave odovzdané 
v čistom stave. Čistenie zariadenia nie je súčasťou 
opravy a nie je zahrnuté do rozsahu prác v rámci 
záručnej opravy. V prípade odovzdania 
znečisteného zariadenia si predávajúci vyhradzuje 
právo na fakturáciu prác spojených s vyčistením 
tohto zariadenia.  
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7.4  Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do 
tovaru inou osobou ako predávajúcim, alebo 
osobou, ktorá bola k tomuto zásahu predávajúcim 
výslovne poverená.  

 
8.   Alternatívne riešenie sporu 
8.1 V prípade nespokojnosti zákazníka – spotrebiteľa 

so spôsobom vybavenia reklamácie predávajúcim 
alebo pokiaľ sa zákazník domnieva, že predávajúci 
porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na 
predávajúceho so žiadosťou o nápravu. V prípade, 
že predávajúci na žiadosť zákazníka podľa 
predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na 
takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo 
dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo 
podať návrh na začatie alternatívneho riešenia 
sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 
Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských 
sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

8.2 Príslušným subjektom na alternatívne riešenie 
spotrebiteľských sporov s predávajúcim je 
Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná 
oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname 
subjektov alternatívneho riešenia sporov 
vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej 
republiky (zoznam je dostupný na stránke 
http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, 
na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho 
riešenia sporov sa obráti.  

 
9. Poplatky 

a) Pri záručných opravách, sú všetky servisné 
úkony bezplatné.  

b) Ak ide o mimozáručné opravy, sú servisné 
úkony (vrátane vymenených náhradných 
dielov) spoplatnené podľa cenníka alebo 
dohody zmluvných strán.  

c) O všetkých poplatkoch vopred informuje 
zákazníka stredisko a až na základe jeho 
odsúhlasenia vykoná daný servisný úkon.  

d) Diagnostika stroja je spoplatnená sumou 50,- 
€ bez DPH (platí zákazník len v prípade, že ide 
o mimozáručnú opravu). Pri neakceptovaní 
ceny opravy bude stroj vrátený a účtovaný 
poplatok za diagnostiku s transportnými 
nákladmi 50,- € bez DPH. V prípade zakúpenia 
nového stroja od predávajúceho, nie je 
diagnostika účtovaná.  

e) Pri nerentabilnej oprave má zákazník možnosť 
využiť likvidáciu stroja predávajúcim za cenu, 
ktorú si s predávajúcim vopred odsúhlasil. 
 
 
 

Informácie o orgáne dozoru: 
 
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) 
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 
 
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04 
fax č. 02/58 27 21 70 
http://www.soi.sk 
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-
navrhov-a-ziadosti.soi 
 
Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť voči 
kupujúcemu uzavretím zmluvného vzťahu. 
 
Reklamačný poriadok bol schválený vedením 
spoločnosti v Bratislave dňa 25.10.2016. 
 
 
 
Ing. Marián Kobolka, konateľ 
 
 
 


