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Reklamačný poriadok 
 
 

Predávajúci:  polarones s.r.o. 

Ladožská 1439/15 

04012 Košice – Nad jazerom 

IČO: 53559754   

DIČ: 2121408036 

                            

1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri 

riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb 

ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s 

týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv 

spotrebiteľov. 

 

2. Reklamácie sa vybavujú poštou. Je potrebné vyplniť REKLAMAČNÝ FORMULÁR 

ktorý nájdete na konci dokumentu a zaslať ho spolu s tovarom na adresu: 

polarones s.r.o., Ladožská 1439/15, 04012 Košice – Nad jazerom. Je potrebné 

písomne uviesť vadu výrobku, resp. dôvod reklamácie. Odporúčame uviesť v 

dopise aj telefónne číslo pre zjednodušenú komunikáciu. 

Reklamácie vybavuje: (meno, tel. č.): Lóránt Gelvanics, 0951 326 336 

 

3. K reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o nákupe tovaru alebo 

poskytnutí služby (faktúru, pokladničný blok). Druhy reklamácií a ich vybavenie : 

 

a) záručná reklamácia 

  Predávajúci poskytuje na produkt záruku v zmysle Občianskeho 

zákonníka. 

§ 622 



 

2 
 

(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, 

včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu 

odstrániť. 

(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak 

sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú 

neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. 

(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú vec za 

bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. 

§ 623 

(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 zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o 

odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady 

po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. 

(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z 

ceny veci. 

 Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom. Reklamáciu v 

rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.  

Záručná reklamácia sa vybaví podľa možnosti hneď (v prípade opodstatnenosti), 

a to výmenou tovaru za bezchybný, alebo poskytnutím náhradnej, bezchybnej 

veci. Ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí záručnú opravu v lehote do 

30 dní, alebo ak to nie je možné, zoberie chybný výrobok späť a vráti kúpnu cenu. 

Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak vada tovaru bola spôsobená 

nevhodným zaobchádzaním, alebo používaním na iný účel, alebo za iných 

podmienok, ako sa má. 

 

Opätovné uplatnenie reklamácie (podľa § 18, odsek 6 a 7 Zákona na ochranu 

spotrebiteľa č. 250/2007): 

(6) Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad 

najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. 

(7) Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na 

požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať 

údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie. 
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Reklamácia do 12 mesiacov od kúpy 

Zákon o ochrane spotrebiteľa rozlišuje, či je reklamácia uplatnená počas prvých 

12 mesiacov od kúpy alebo po uplynutí 12 mesiacov od kúpy. Toto rozlíšenie je 

významné až v prípade zamietnutia reklamácie zo strany predávajúceho v otázke 

hradenia nákladov za dokázanie oprávnenosti reklamácie. 

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu počas prvých 12 mesiacov, predávajúci môže 

reklamáciu vybaviť spôsobom odôvodnené zamietnutie iba na základe výsledku 

odborného posúdenia. Náklady na odborné posúdenie, ako aj všetky náklady 

súvisiace s odborným posúdením znáša počas prvých 12 mesiacov od kúpy 

výrobku vždy predávajúci, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia a ich 

úhradu nemožno od spotrebiteľa vyžadovať. 

 

Reklamácia po 12 mesiacoch od kúpy 

Ak je reklamácia uplatnená po uplynutí 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci 

ju môže vybaviť spôsobom odôvodnené zamietnutie aj bez odborného posúdenia. 

V tomto prípade je však osoba, ktorá reklamáciu vybavila (predávajúci, ním 

poverený zamestnanec alebo určená osoba), povinná poskytnúť spotrebiteľovi 

informáciu o tom, kam môže výrobok poslať na odborné posúdenie. 

 

b) reklamácia omylu v množstve, druhu, akosti, ceny, apod. 

 Osoba vybavujúca reklamácie ihneď zistí oprávnenosť reklamácie a 

odstráni nedostatky.  

 

4. O každej reklamácii sa vyhotoví reklamačný list dvojmo, z ktorého jednu kópiu 

dostane spotrebiteľ, originál sa založí. Reklamačné listy sa číslujú vzostupne, a 

každá reklamácia sa zapíše do knihy evidencie reklamácií. V prípade, že reklamácii 

sa nevyhovelo, alebo nebola vybavená hneď, reklamačný list sa vypisuje trojmo - 

druhá kópia sa postúpi dodávateľovi (výrobcovi) . 

  

5. Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, predávajúci písomne oznámi 

spotrebiteľovi spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od 

uplatnenia reklamácie. 
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6. V prípade nespokojnosti so spôsobom vybavenia reklamácie sa môžete obrátiť 

na subjekt alternatívneho riešenia sporov v zmysle osobitných predpisov zákona 

č.391/2015 z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení 

neskorších predpisov. Subjekty pre riešenie sporov sú zverejnené na stránke MH 

SR. 

 

 

V Košiciach  dňa 10.02.2021 

 

Pečiatka a podpis 

V Košiciach dňa 10.2.2021 
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REKLAMAČNÝ FORMULÁR 
Adresa: 
polarones  s.r.o. 
Ladožská 1439/15 
040 12  Košice 
Slovenská republika 
Spotrebiteľ: 
Meno a priezvisko:.................................................................................................. 
Adresa:................................................................................................................... 
Telefónne číslo:....................................................................................................... 
E-mail:..................................................................................................................... 
Predajca: 
polarones s.r.o., Ladožská 1439/15, 040 12  Košice, Slovenská republika, IČO: 
53559754, zapísaná v Obchodnom registri okresného úradu Košice I, Oddiel: Sro, 
Vložka číslo: 
50749/V, DIČ: 2121408036, telefóne č. +421 951 326 336, e-mail: 
kontakt@polarizacne.sk 
 
Č. faktúry/č. objednávky:......................................................................................... 
Dátum doručenia tovaru:......................................................................................... 
Názov tovaru, ktorého sa reklamácia týka:............................................................... 
Popis vady na tovare:............................................................................................... 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
Uprednostnený spôsob riešenia reklamácie: 

• ▢ oprava reklamovanej vady 

• ▢ náhrada tovaru 

• ▢ odstúpenie od zmluvy 

 
 
 
Podpis: _________________________                          Dátum:_____________________ 
 


