
REKLAMnčruí ŘÁo PRo PRoDEJ pevxÝcH PALIV

1. Uplatňování reklamace na vadné zakoupené zbgŽí
-Vyskytne-li se Vadá u zakoupeného zboží, má kupující právo tuto vadu reklamovat u prodávajícího.
xupu;ici je povinen uvést, v čem vada spočívá a čeho se reklamací domáhá. Při uplatnění reklamace
předloŽí kupuiící doklad o nákupu zboží a odpovědný pracovník pořídí o reklamaci zápis.

2. Reklam.ace váhového mnoŽství paliva_Reklamace 
muď být kupujícím uplatněna ihned po převzetí paliva. Pokud se kontrolním převážením

zjistí neoprávněnost ieklamace, uhradí kupující prodávajícímu náklady spojené s kontrolním
převážen{m dodávky.

3. ReKlamace.na optické vadv
-ffiramďryiednotlivýchdruhůpaliv.kteréisouuvedenyvkataloguvýrobce
tuhých paliv. Kupující po převzetí dodávky neodkladně oznámí prodávajícímu zjištěné vady jakosli a

to ú opůckých vad do io-iipracovních dnů od přerzetÍ dodávky. {optickýmivadamise rozumí vyšší
obsatr pooiítnéno v dodávce paliva). Podmínkou je, aby kupující reklamoval celou dodávku paliva z
důvodti objektívního zjíštění dané skuteěnosti. Je nepřÍpustné, aby kupujÍcf reklamovaÍ vyšší obsah
podsítnéhó v době, kd_y má jiŽ téměř veškeré palivo spálené. oprávněnost této reklamace se zjišťuje

mechanickým přetříděním celé dodávky paliva.

4. Reklamace na skMé vadv
-@movatvelhůtědo6-timěsíců,nedošloJikpodstatnézměnědodaného
pdivá vinou Lúpujícího. Skryými vadami se rozumí, Že dodané palivo obsahuje nepřípustné procento

nespaliťetnýďr Lavur* nebo má niŽší výhřevnost rež je uvedeno v katalogu výrobce,event dehtuje'

Tytó skrytávady, které nemohly být zjištěny při přejímce paliva, se prokazují laboratorním rozborem

vzorku odebraného z. reklamované dodávky.

5. Postup reklamace na optické a skryté vadv_Kmrodávajícímuodběrkontrolníhovzorkupaliva.Tytoreklamaceřeší
Výzkumný-ústav pro hnědé uhlí a.s., Budovatelů 2830, Most 4u 37, tel. 476208610, fax 476706948,
e-mail; vuhu@vuhu.cz. Lhůta na vyřízenť ie 3o dní.

o průbětru reklamace se zapíše zápis, kde se uvede i způsob náhrady oprávněné reklamace.
V případě oprávněné reklamace výrobce určí uýši slevy pro zákaznlka. V případě neoprávněnosti
reklamace dle výsledku laboratorního rozboru a event. mechanického přetřídění paliva, hradí veškeré
náklady spojené s tímto úkonem kupující.

6. Vvřízení reklamace
o opravnenosti reklamace rozhoduje vedoucí provozovny na základě výsledků z Výzkumného

ústavu pro hnědé uhlí a.s. V případě optických a skrytých jakostních vad do 7 dnů po obdrŽení
výsledů rozboru' o vyřízení reklamace se sepíše zápis, kde se uvede i způsob náhrady oprávněné
reklamace.

7. Záruční doba
odpovědnostzavady se řídí abč.zák' $619 a následující. Tento reklamační řádbyl zpracovánv

souladu s obchodnÍm a občanským zákoníkem. Platí pro prodejnu pevných paliv Uhelné sklady .
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