
Reklamačný poriadok  
pre spotrebiteľov 

(zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie) 

  

  

Predávajúci: 

Obchodné meno:                      CHYŽBET SK, s.r.o.                 
Sídlo:                         Budovateľská 1234, 038 53 TURANY                                       

IČO:                          36 789 097                                                

Zapísaný:                   v obchodnom registri Okresného súdu Žilina,  

    oddiel: Sro, vložka č: 19077/L       

Zastúpený:                  Adamom Lyšom 

Emailová adresa:        obchod@chyzbet.sk 

Telefónne číslo:          043/429 10 21 ,0911 320 227,8 

Webová stránka:          www.chyzbet.sk 

 (ďalej len „Predávajúci“)  

  

Orgán dozoru: 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) 

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj 

Odbor výkonu dozoru   

tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68 

fax č. 041/763 21 39 

  

I. Všeobecné ustanovenia 

 

1. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť 

u Predávajúceho podľa tohto reklamačného poriadku. 

 

2. Vlastnícke právo kúpenej veci prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia kúpnej ceny za 

tovar. 

 

3. Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, 

množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným 

technickým normám. 

Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola 

dojednaná nižšia cena. 

 

4. Záručná doba je 36 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) 

a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. 

V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, 

ale iba na nový tovar. Kupujúci v takomto prípade obdrží doklad, na ktorom bude uvedený 

vymenený tovar. 

https://www.google.com/search?q=chyzbet&rlz=1C1CHBD_skSK791SK791&oq=chy&aqs=chrome.0.69i59j69i57j46i512l2j0i512j46i175i199i512j0i512j46i512j0i512.1367j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8


II. Spôsob uplatnenia reklamácie 

 

Kupujúci je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu bez zbytočného odkladu po prejavení sa 

vady prostredníctvom vyplneného reklamačného protokolu, ktorý je dostupný na stránke 

www.chyzbet.sk . Reklamačný protokol je potrebné zaslať na mail: obchod@chyzbet.sk.   

 

Predávajúci prostredníctvom svojho zodpovedného pracovníka určí spôsob vybavenia reklamácie 

podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch 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.  

 

 

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch 

možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo 

dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy 

odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.  

O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci kupujúceho 

prostredníctvom reklamačného protokolu (napr. emailovou správou alebo doporučeným listom). 

 

Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby a vady popísané kupujúcim v reklamačnom formulári 

na uplatnenie reklamácie. 

 

Ak Predávajúci vybaví reklamáciu odôvodneným zamietnutím reklamácie, a kupujúci sa domnieva, že 

chyba tovaru stále jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie 

chyby tovaru prostredníctvom súdu. 

 

Nárok na uplatnenie záruky u Predávajúceho kupujúcim nevzniká najmä: 

-  nepredložením vyplneného dokladu Reklamačný protokol,  

-  uplynutím záručnej doby tovaru, 

-  mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, 

-  neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, 

-  bežným opotrebením tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. 

 

 

III. Spôsob vybavenia reklamácie 

 

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu v závislosti od toho, či sa jedná o odstrániteľnú alebo 

neodstrániteľnú vadu,  jedným z nasledujúcich spôsobov: 

• odovzdaním opraveného tovaru, 

• výmenou tovaru, 

• vrátením kúpnej ceny tovaru, 

• vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, 

• písomnou výzvou na prevzatie Predávajúcim určeného plnenia, 

• odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru. 

Odstrániteľné vady 

1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne 

odstránená a predávajúci je povinný túto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. 

2. Za odstrániteľné vady sa považujú vady tovaru odstránením ktorých neutrpí kvalita a úžitkové 

vlastnosti tovaru. 

3. V prípade, že predaná vec ešte nebola použitá môže kupujúci požadovať výmenu tovaru. To isté 

môže kupujúci žiadať vo vzťahu k súčasti veci, ak s vada týka len tejto súčasti. 

4. Predávajúci má možnosť namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. 

http://www.chyzbet.sk/
mailto:obchod@chyzbet.sk


5. Ak ide o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže vec pre opätovné vyskytnutie sa vady po 

oprave alebo pre väčší počet opráv riadne užívať má kupujúci právo na výmenu veci alebo má 

právo od zmluvy odstúpiť. 

6. 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. Predávajúci je povinný vydať 

kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. 

Neodstrániteľné vady 

1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako 

vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. 

2. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej možno vec používať, má kupujúci právo na primeranú 

zľavu z ceny tovar. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a 

spôsob opotrebenia veci, dĺžku používania veci a možnosti jeho ďalšieho užívania. 

 

  

  

   

   

  

  

 

  

V Turanoch, dňa 03.08.2020 

   

 

     Adam Lyš v. r. -  konateľ 

 


