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REKLAMIČXÍŘÁO PRO PRODEJ PEVNÝCH PALIV
Uplatňování reklamace na yadné zakoupené zboží

VyskYne-li se vada u zakoupeného zboži, má kupujícíprávo tuto vadu reklamovat u
prodávajícího. Kupujícíje povinen uvést, v čem vada spoěívá a čeho se reklamací
domáhá. Při uplatnění reklamace předložíkupujícídoklad o nákupu zbožía
odpovědný pracovník pořídí o reklamaci zápis.

Reklamace váhového množstvípaliva

Reklamace musí být kupujícím uplatněna ihned po převzetí paliva. Pokud se
kontrolním převéůenímzjistí neoprávněnost reklamace, uhradí kupující
prodávaj ícímunáklady spoj ené s kontroln ím přev áženímdodávky.
Reklamac€ na optické vady
Jakost dodávek je určena parametry jednotliv}ch druhů paliv, které jsou uvedeny v
katalogu ýrobce tuhých paliv. Kupující po převzetí dodávky neodkladně oznámi
prodávajícímu zjištěnévady jakosti a to u optických vad do 2 pracovních dnů od
převzetí dodávky. (Optick}mi vadami se rozumí vyššíobsah podsítného v dodávce
paliva). Podmínkou je, aby kupujícíreklamoval celou dodávku paliva z důvodu
objektivního zjištění dané skutečnosti. Je nepřípustné, aby kupujícíreklamoval vyšší
obsah podsítnéhov době, kdy má již téměř veškerépalivo spálené. Oprávněnost této
reklamace se zjišťuje mechanickým přetříděním celé dodávky paliva. Reklamovaná
vada spojená s palivem není porušeníkupní smlouvy a není důvod k vracení
reklamovaného zbožízpět prodej ci.
Maximální přípustný podíl prachu

Max!mální přípustný podí! prachu
při skládání pásem

briketv Rekord

1,3%

ořech 2 Komořany

18%

ořech 2 Komořanv

L5%

ořech 2 Bilina

18%

ořech 2 Bilina

1,5%

ořech 2 černý

1,8%

ořech 2 černý

15%

černý ořech

t6%

černá kostka

13%

černý ořech

t3%

Reklamace na skryté vady
Skryté vady je možno reklamovat ve lhůtě do 6 - ti měsíců, nedošlo-li k podstatné
změně dodaného paliva vinou kupujícího.Skrytými vadami se rozumí, že dodané
palivo obsahuje nepřípustné procento nespalitelných zbytků nebo má nižší
výhřevnost než je uvedeno v katalogu výrobce. Tyo skryté vady, které nemohly být
zjiŠtěny při přejímce paliva, se prokazujílaboratorním rozborem vzorku (výhřevnost)
odebraného z reklamované dodávky nebo posouzením prodávajícíhona místě
(nespalitelné zbytky).
Postup reklamace na optické a skryté vady

Kupujícíje povinen umožnit prodávajícímu odběr kontrolního vzorku paliva. odběr
vzorku reklamovaného uhlí lze uskutečnit pouze za přítomnosti obou zúčastněných
stran, tj. kupujícíhoa prodávajícího. Lhůta navyřízení je 30 dní.

O prŮběhu reklamace se provede zápis. Forma oprávněné reklamace bude řešena
finančníslevou, případně dodáním nové dodávky paliva a to v množstvíuznané
reklamace (po vzájemnédohodě mezi kupujícíma prodávajícím). V případě

neoprávněnosti reklamce dle výsledku laboratorního rozboru a event. mechanického
přetřídění paliva hradí veškeré náklady spojené s tímto úkonem kupující.

Yyřízeníreklamace

O oprávněnosti reklamace rozhoduje vedoucí provozovny na základě výsledků z

akreditované laboratoře uhlí nebo po posouzení na místě. V případě optických a
skrYých jakostních vad do 7 dnů po obdrženívýsledů rozboru . O vyřízení reklamace
se sepíŠezápis, kde se uvede i Lpůsob náhrady oprávněné část§ nebo množství
zboží.

záručnídoba
Odpovědnost za vady se řídíObč. zák. §619 a následující. Tento reklamačnířád byl
zpracovánv souladu s Obchodním a Občanskýmzákoníkem.

V Jablunkově dne 4.6.2020

