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Záruka, reklamace a zodpovědnost za vady 

1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je při převzetí kupujícím ve 
shodě s kupní smlouvou, je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávané zboží 
má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho 
zástupcem popisované, nebo na základě prezentované reklamy očekávané, popřípadě jakost 
a užitné vlastnosti pro zboží takového druhu obvyklé, že odpovídají požadavkům právních 
předpisů, je v tom odpovídající množství, míra nebo hmotnost odpovídá účelu, který 
prodávající pro použití zboží uvádí, nebo pro který se zboží běžně používá. Pokud se vada 
projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v 
době převzetí zboží, pokud se neprokáže opak, nebo to neodporuje povaze zboží. 

2. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor 
s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného 
odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to podle požadavku kupujícího 
buď výměnou zboží, nebo jeho opravou. Pokud není takový postup možný, může kupující 
požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí pokud 
kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo rozpor s kupní 
smlouvou sám zapříčinil. 

3. V případě, že na straně kupujícího vystupuje spotřebitel a nejde o zboží, které se rychle 
kazí, nebo o zboží použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní 
smlouvou po převzetí zboží v záruční době (záruka). V tomto případě se na všechny výrobky, 
kromě výrobků potravinářského charakteru vztahuje 24 měsíční záruční doba. U 
výrobků/zboží potravinářského charakteru je záruční doba 8 dní a uvádí se doba trvanlivosti 
výrobku, případně i doba použitelnosti. V tomto případě záruční doba však vždy skončí 
uplynutím doby použitelnosti výrobku/zboží. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží 
kupujícím. Pro zboží nabízené v internetovém obchodě prodávajícím slouží jako záruční list 
doklad o zakoupení zboží (faktura). Poskytnutí záruky prodávajícím se nevztahuje na smluvní 
vztahy, ve kterých na straně kupujícího vystupuje podnikatel, ledaže se na tom smluvní 
strany písemně dohodly. 

4. Spotřebitel má při uplatnění záruky: 

- pokud jde o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, 
právo na výměnu poškozeného zboží nebo poškozené součásti. Není-li takový postup možný, 
má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od smlouvy. 

- pokud jde o vadu neodstranitelnou a bránící řádnému užívání zboží, má právo na výměnu 
zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy. 

- pokud jde o vady odstranitelné, ale vyskytují se ve větším množství, nebo opakované a 
bránící řádnému užívání zboží, má právo na výměnu poškozeného zboží nebo právo 
odstoupit od kupní smlouvy. 
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- pokud jde o jiné vady neodstranitelné a spotřebitel nepožaduje výměnu zboží, má nárok na 
přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo právo odstoupit od kupní smlouvy. 

 

5. Místem pro zaslání a uplatnění reklamace je: 

Twixo Group s.r.o., Špitálka 421/23a, 60200 Brno 

Do balíku spolu se zbožím přiložte kopii faktury a vyplněný reklamační formulář s řádně 
vyplněným popisem závady, která je důvodem reklamace a dostatečné kontaktní údaje 
kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo, email, atd.). ( Reklamační formulář stáhnete zde.) 
Pokud byl součástí balení i např. nabíjecí kabel, přiložte samozřejmě i ten. Původní obal od 
Vás nepotřebujeme, nezapomeňte však zboží důkladně očistit. 

6. Prodávající se zavazuje oprávněnou a dle těchto obchodních podmínek uplatněnou 
reklamaci vyřídit bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění 
reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Vyjádření prodávajícího 
ohledně reklamace bude zasláno na poštovní adresu kupujícího, nebo emailem. 

Jakmile dorazí zboží k nám, podíváme se na něj a v co nejkratší době Vás budeme 
kontaktovat s řešením reklamace. 

 

Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 

2. kupující bere na vědomí, že zboží kupuje na vlastní riziko, pro vlastní potřebu. Prodejce 
neodpovídá za nesprávné použití výrobku a nenese odpovědnost za případná zdravotní rizika 
spojená s nevhodným použitím výrobku kupujícím. 

3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je oprávněna Česká 
obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:000 20 869, internetová 
adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů online nacházející se na internetové 
adrese ec.europa.eu/consumers/ord lze využít při řešení sporů mezi prodávajícím a 
kupujícím z kupní smlouvy. 

4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 
Praha 2, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady ( EU) 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení 
spotřebitelských sporů online a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES 
(nařízení o řešení spotřebitelských sporů online). 

 

https://www.sexposta.cz/sexposta_reklamacni_protokol-twixo.pdf
https://ec.europa.eu/consumers/odr
https://ec.europa.eu/consumers/odr
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Reklamační protokol 
 
Reklamující: 

Jméno a Příjmení:  _________________________________________________ 

Adresa :   __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Telefon:  ___________________________________________________________________ 

Email:     ___________________________________________________________________ 

Číslo účtu:  _________________________________________________________________ 

  

 

Informace o tovare: 

Doklad o koupi (číslo faktúry) : _________________________________________________ 

Název zboží: ______________________________________________________________ 

Datum prodeje : _____________________________________________________________ 

 

Prodávajícímu zasílám:     Kopii dokladu o koupi (*) 

                                           Reklamované zboží (*) 

                                           Reklamační protokol(*) 

                                           Jiné.............................(*) 
(*nehodící škrtněte) 

 

 

 

Podrobný popis vady, předmět reklamace: ________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

V ............................................ dne.......................              Podpis....................................... 


