
REKLAMAČNÍ PROTOKOL

Číslo faktury: 

Reklamované zboží: 

KÓD zboží: 

Vyjádření prodejce, technika:

Datum: Podpis prodejce:

Podrobný popis závady: *

 jakém zařízení a za jakých okolností se při používání vyskytuje. Podstatně se tím zkrátí celý proces vyřízení reklamace.

Zboží bude přijato k reklamačnímu řízení za těchto podmínek:
1. Při uplatňování záruční opravy (výměny) je nedílnou součástí tohoto reklamačního protokolu přiložená kopie faktury, případně dodací list vystavený při prodeji 

uvedeného zboží.
2. Zboží bude předáno dodavateli k reklamačnímu řízení kompletní, v původním obalu nebo v takovém obalu, který bude dostatečně chránit zboží při přepravě 

(zákazník zodpovídá za tento obal), na náklady zákazníka.
3. Zboží nesmí být mechanicky poškozeno zákazníkem. Pokusy zákazníka o opravu zboží jsou nepřípustné a může být na ně pohlíženo jako na neoprávněnou 

reklamaci!
4. Dodavatel se zavazuje vyřídit reklamaci ve prospěch zákazníka v co nejkratším termínu a nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace bude zboží připraveno k odběr 

u dodavatele. Pokud zákazník předá k reklamaci nekompletní zboží, vyhrazuje si dodavatel právo prodloužit tuto dobu.

Podepsáním tohoto reklamačního protokolu kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.

Datum: Podpis kupujícího:

REKLAMAČNÍ ČÁST
(vyplní zákazník)

SERVISNÍ ČÁST
(vyplní prodávající)

Postup pro zaslání zásilky zpět:

Telefonní kontakt: +   4   2  0     7   2  5     6   5  7     4   1  1

Firma/jméno a adresa kupujícího:

Telefonní kontakt: +

Číslo bankovního účtu:

Zpáteční adresa pro zaslání zboží:
(Je-li shodná s výše uvedenou, nevyplňujte!) 

– /

1. Nepoškozené zboží v původním obalu uložte nejlépe do originálního
přepravního obalu a k zásilce dovnitř přiložte vyplněný tento formulář
a kopii kupního dokladu.

2. V případě, že zboží vracíte v původním přepravním obalu, odstraňte
původní přepravní e�ketu.

3. Odevzdejte zásilku na podací pobočku Zásilkovny. 

Obsluze nahlaste zpětnou zásilku s iden�fikátorem 92291740. 
Obsluze předáte zásilku a o vše se postaráme. Vyhledání nejbližšího
podacího místa Zásilkovny: www.zasilkovna.cz/pobocky

 nebo zásilku zašlete poštou či jiným dopravcem k nám zpět na adresu:
zatechservis s.r.o., K Hájence 4246, Hodonín 695 01


