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Reklamační list č. Reklamační list č.
Odběratel /fakturační adresa/: Odběratel /fakturační adresa/:

Odběratel /dodací adresa/: Odběratel /dodací adresa/:

IČ: Tel.č. IČ: Tel.č.

Číslo faktury, kterou bylo zboží zakoupeno: Číslo faktury, kterou bylo zboží zakoupeno:

Datum nákupu: Datum nákupu:

Datum prodeje: Datum prodeje:

Datum přijetí reklamace: Datum přijetí reklamace:

Druh, název, velikost, množství: Druh, název, velikost, množství:

Popis závady: Popis závady:

Razítko, datum a podpis: Razítko, datum a podpis:

K REKLAMAČNÍMU LISTU JE  NUTNÉ  PŘIPOJIT DOKLAD O ZAKOUPENÍ!!! K REKLAMAČNÍMU LISTU JE  NUTNÉ  PŘIPOJIT DOKLAD O ZAKOUPENÍ!!!
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K reklamaci je nutné předložit: K reklamaci je nutné předložit:

2. Čitelně a úplně vyplněný reklamační list. 2. Čitelně a úplně vyplněný reklamační list.
3. Doklad o zakoupení. 3. Doklad o zakoupení.
Po uplynutí záruční doby, právo na reklamaci zaniká. Po uplynutí záruční doby, právo na reklamaci zaniká.

vad, které vznikly v prkběhu záruční doby prokazatelnou chybou vad, které vznikly v prkběhu záruční doby prokazatelnou chybou
výroby, popřípadě technologického postupu - tyto vady se projeví již výroby, popřípadě technologického postupu - tyto vady se projeví již
při krátkodobém používání obuvi, zpravidla do 6 měsíck. při krátkodobém používání obuvi, zpravidla do 6 měsíck.
Záruka se nevztahuje na: Záruka se nevztahuje na:
1. změnu obuvi v dksledku nedodržení pokynk uvedených v návodu 1. změnu obuvi v dksledku nedodržení pokynk uvedených v návodu
    na údržbu a ošetřování,     na údržbu a ošetřování,
2. na změnu obuvi vzniklou v prkběhu záruční doby opotřebováním 2. na změnu obuvi vzniklou v prkběhu záruční doby opotřebováním
    při obvyklém používání,     při obvyklém používání,
3. na neodborně provedené opravy a úpravy ze strany spotřebitele 3. na neodborně provedené opravy a úpravy ze strany spotřebitele
    nesouvisející s běžnou údržbou nebo opotřebením obuvi,     nesouvisející s běžnou údržbou nebo opotřebením obuvi,
4. mechanicky poškozenou obuv a její části, 4. mechanicky poškozenou obuv a její části,
5. opotřebení obuvi v dksledku nevhodného výběru a užití, 5. opotřebení obuvi v dksledku nevhodného výběru a užití,
6. pouštění barvy při nadměrném pocení nohou nebo při promáčení 6. pouštění barvy při nadměrném pocení nohou nebo při promáčení
     usňové obuvi,      usňové obuvi,
7. na nerovnoměrnou kresbu líce a částečnou rozdílnost povrchu, 7. na nerovnoměrnou kresbu líce a částečnou rozdílnost povrchu,
    která je charakteristická pro přírodní useň.     která je charakteristická pro přírodní useň.

POZOR! POZOR!
Nezapomeňte, prosím, že záruční doba a životnost obuvi jsou různé Nezapomeňte, prosím, že záruční doba a životnost obuvi jsou různé
pojmy. Životnost obuvi je dána způsobem a intenzitou používání pojmy. Životnost obuvi je dána způsobem a intenzitou používání 
a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. To znamená, že při a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. To znamená, že při
intenzivním používání může být životnost obuvi kratší než záruční intenzivním používání může být životnost obuvi kratší než záruční
doba. doba.

1. Kompletní vyčištěnou a hygienicky nezávadnou obuv!!! 1. Kompletní vyčištěnou a hygienicky nezávadnou obuv!!!

Odpovědnost z vadného plnění se týká Odpovědnost z vadného plnění se týká


