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REKLAMAČNÝ PROTOKOL SK 

PRODEJCE ZÁKAZNÍK 

AGROAD, s. r. o. 
E-shop 
Blanenská 1338 
664 34 Kuřim 
Česká Republika 
IČ:   63468638 
DIČ: CZ63468638 
Tel.: 733 139 897 
Fax: 541 264 973 

Meno  Priezviso  

Firma  Krajina  

IČ  DIČ  

Ulica  Č. p.  

Mesto  PSČ  

Tel.  Fax  

Kontaktná osoba  

E-mail  

 

REKLAMOVANÝ TOVAR * 
(prosím opíšte z Vašej faktury) 

PODROBNÝ OPIS PORUCHY ** 
**) pokiaľ pole nestačí, pokračujte na ďalšej strane 
protokolu) 

Číslo faktúry   
 Dátum 

vystavenia 
faktúry 

 

Název tovaru 
 
 

Katalogový tovar    

Počet (ks)  

*) Pokiaľ reklamujete viac ako 1 produkt, vyplňte, prosím, aj nasledujúcu stranu. 

NAVRHOVANÝ SPÔSOB REKLAMÁCIE (prosím zakrúžkujte jednu z možností) 
a) Oprava tovaru b) Výmena tovaru d) Vrátenie tovaru 

c) Peniaze použiť na úhradu nasledujúcej 
objednávky 

Číslo účtu:  Kód banky:  

SWIFT:  

IBAN:  

Tovar bude prijatý na reklamačné konanie za týchto podmienok: 

1. Pri uplatňovaní záručnej opravy či výmeny je neoddeliteľnou súčasťou tohto reklamačného protokolu 

kópia faktúry. 

2. Tovar bude odovzdaný dodávateľovi na reklamačné konanie kompletný v pôvodnom obale alebo obale, 

ktorý bude ostatne chrániť tovar pri preprave (zákazník zodpovedá za tento obal), na náklady zákazníka. 

3. Tovar nesmie byť mechanicky poškodený zákazníkom. Pokusy zákazníka o opravu tovaru sú neprípustné 

a vaša reklamácia môže byť z tohto dôvodu zamietnutá. 

4. Dodávateľ sa zaväzuje vybaviť reklamáciu v prospech zákazníka v čo najkratšom termíne a najneskôr do 

30 dní od prijatia bude tovar dopravený na odber u dodávateľa. Pokiaľ zákazník odovzdá na reklamáciu 

nekompletný tovar, vyhradzuje si dodávateľ právo predĺžiť túto dobu. 

5. Reklamujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že mu môžu byť účtované náklady spojené s neoprávnenou 

reklamáciou. 

Podpísaním tohto reklamačného protokolu kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami 

a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí. 

 

Datum:  Podpis kupujúceho: 
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Vyjádření 
prodejce 

 
 

Datum  Podpis  
Pokračování z předchozí strany *** 

***) prosím vyplňte pouze v případě, že reklamujete více jak 1 produkt 

REKLAMOVANÝ TOVAR * 
(prosím opíšte z Vašej faktury) 

PODROBNÝ OPIS PORUCHY ** 
**) pokiaľ pole nestačí, pokračujte na ďalšej strane 
protokolu) 

Číslo faktúry   
 Dátum 

vystavenia 
faktúry 

 

Název tovaru 
 
 

Katalogový tovar    

Počet (ks)  

 

NAVRHOVANÝ SPÔSOB REKLAMÁCIE (prosím zakrúžkujte jednu z možností) 
c) Oprava tovaru d) Výmena tovaru e) Vrátenie tovaru 

d) Peniaze použiť na úhradu nasledujúcej 
objednávky 

Číslo účtu:  Kód banky:  

SWIFT:  

IBAN:  

 

Vyjádření 
prodejce 

 
 
 
 

Datum  Podpis:  
 
Datum: 

  
Podpis kupujúceho: 

 

    

 


