
 
 

REKLAMAČNÝ PORIADOK – PLATNÝ OD 1. 5. 2019 
spoločnosti SOLODOOR a.s. 

(ďalej len predávajúci) 
 

Pre všetky súčasné aj budúce právne rokovania medzi SOLODOOR a.s. a zmluvnými partnermi – PODNIKATEĽMI v prípade 

reklamácie platí tento reklamačný poriadok. 

1.    Prechod nebezpečenstva škody na tovare 
1.1. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vo vyhotovení, ktoré určuje kúpna zmluva, a musí ho zabaliť 

alebo pripraviť na prepravu spôsobom určeným v zmluve. Ak zmluva neurčuje, ako sa má tovar zabaliť alebo 
pripraviť na prepravu, je predávajúci povinný to urobiť spôsobom, ktorý je bežný pri takom tovare v obchodnom 
styku. 

1.2. Predávajúci zodpovedá za chybu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na 
kupujúceho, aj keď sa chyba stane zjavnou až po tomto čase. Povinnosti predávajúceho, vyplývajúce zo záruky za 
akosť tovaru tým nie sú dotknuté. 

1.3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho dodaním. Spôsob a miesto dodania vyplývajú zo zmluvy, 
z podmienok INCOTERMS 2010 alebo právnych predpisov. 

1.4. Ak je predávajúci povinný podľa zmluvy odoslať tovar kupujúcemu, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo 
škody na tovare jeho odovzdaním prvému dopravcovi. 

1.5. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na kupujúceho, nemá vplyv na povinnosť zaplatiť 
kúpnu cenu. 

1.6. Kupujúci je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare a 
presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve. Prehliadke musí kupujúci venovať dostatočnú pozornosť a musí ju 
vykonať tak, aby zistil všetky zjavné chyby, ktoré je možné zistiť odborne vykonanou prehliadkou. Ak zmluva určuje 
odoslanie tovaru predávajúcim, môže sa prehliadka odložiť až dovtedy, kým sa tovar dopraví na miesto určenia. 

1.7. Prehliadka sa považuje za dostatočnú, ak už pri preberaní: 
–     pri dodávke do 5 ks tovaru kupujúci skontroluje všetko riadne zo všetkých strán (t. j. aj plochy dverí) bez 
rozbaľovania obalov jednotlivých výrobkov, 
–      pri dodávke nad 5 ks kupujúci skontroluje riadne zo všetkých strán vonkajšie hrany výrobkov na palete, teda 
najmä prípadné narazené rohy, hrany, vylomené závesy; pri škatuliach zárubní vonkajšie plochy škatúľ, najmä čelá 
škatúľ. 
V prípade zistenia chyby, či už priamo výrobku alebo obalu výrobku, kupujúci urobí záznam do prepravného listu (= 
POD = rollkarta), do dodacieho listu vyznačí položky výrobkov, ktoré sú poškodené, a zapíše rozsah poškodenia, jeho 
kópiu doručí predávajúcemu. Do prepravného listu je nutné napísať poznámku „zásielka poškodená, rozsah pozri 
DL“. Pri zárubniach je nutné, aby kupujúci poškodenú škatuľu otvoril a jednoznačne určil, ktorý z dielov je poškodený 
(napr. pomocou náčrtu dodávaného výrobcom). 
–       Kupujúci zistenú chybu či poškodenie zdokumentuje nasnímaním fotografie chyby alebo poškodenia. 
Prehliadka sa považuje za nedostatočnú a chyba sa nepovažuje za skrytú, ak kupujúci: 
– pri dodávkach dverí aj zárubní nad 5 kusov nezistil existujúce zjavné chyby spočívajúce v poškodení vonkajších 

obvodových hrán výrobku (častí výrobkov, ktoré nie sú kryté obalom) či obalov výrobkov, 
–       pri dodávkach zárubní nezistil existujúce poškodenie jej kartónovej obalovej škatule. 

1.8. Kupujúci zistenú chybu oznámi predávajúcemu bez odkladu potom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej 
starostlivosti zistiť. Ak to neurobí, právo z dôvodu chybného plnenia sa mu nemusí priznať. 

 
2.   Reklamačné konanie 

2.1. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré mal tovar v čase jeho dodania, príp. ktoré sa vyskytli v záručnej lehote, či 
bola dohodnutá alebo predávajúcim jednostranne poskytnutá. Reklamáciu môže uplatniť iba kupujúci. 

2.2. Predpokladom vzniku nároku kupujúceho z dôvodu chybného plnenia je riadne a včasné oznámenie chyby 
(uplatnenie reklamácie): 



 
 

a) v prípade zjavnej chyby (napr. množstevné odchýlky, zámena druhu tovaru, zjavné poškodenie a pod.) je 
kupujúci povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a 
dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do 5 (piatich) dní od dodania tovaru, avšak vždy pred 
montážou; 

b) v prípade skrytej chyby je kupujúci povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 
(piatich) dní po tom, keď ju zistil, príp. pri dostatočnej starostlivosti mohol zistiť, najneskôr však do 2 (dvoch) 
rokov od dodania tovaru; 

2.3. Kupujúci je povinný v reklamácii chybu riadne opísať a podľa okolností pripojiť nákres a/alebo fotodokumentáciu. 
V reklamácii ďalej doloží vlastníctvo tovaru (číslo kúpnej zmluvy a číslo položky výrobku v zmluve, faktúra, dodací 
list, predajka) a uvedie, aké právo spojené s výskytom chyby zvolil. Všetky uvedené údaje pošle kupujúci 
predávajúcemu spravidla elektronickou poštou na reklamace@solodoor.cz, príp. telefaxom alebo písomne. 
Reklamácia je riadne uplatnená a reklamačné konanie sa začne až v okamihu, keď kupujúci oznámi a doloží 
predávajúcemu všetky uvedené skutočnosti. K tomu kupujúci využije reklamačný formulár, ktorý je k dispozícii na 
www.solodoor.cz. 
Ak ide o nepodstatné chyby, ide o odstránenie chyby alebo primeranú zľavu z ceny; v prípade podstatných chýb ide 
navyše o možnosť odstúpiť od zmluvy alebo požadovať dodanie novej veci bez chyby. Podstatnou chybou sa rozumie 
také porušenie zmluvy, o ktorom musel predávajúci už v čase uzavretia zmluvy vedieť, že by kupujúci zmluvu 
neuzavrel, ak by toto porušenie predvídal; v ostatných prípadoch sa predpokladá, že chyba podstatná nie je. 

2.4. Po začatí reklamačného konania predávajúci rozhodne o oprávnenosti reklamácie bez zbytočného odkladu, 
spravidla do 5 (piatich) dní. Ak si reklamovaná chyba vyžaduje odborné posúdenie, predlžuje sa táto lehota o čas 
potrebný na toto posúdenie. 
Spolu s oznámením o oprávnenosti reklamácie oznámi predávajúci kupujúcemu spôsob a predpokladaný čas na 
vybavenie reklamácie, ktorý spravidla predstavuje 30 (tridsať) dní. Čas na vybavenie reklamácie však môže byť 
stanovený dlhší, ak je to primerané charakteru chyby a spôsobu jej odstránenia, výrobným možnostiam 
predávajúceho, v prípade opravy alebo dodania nového tovaru aj s ohľadom na dodacie lehoty na obstaranie 
potrebného materiálu. 

2.5. Kupujúci je povinný v prípade reklamácie umožniť predávajúcemu kontrolu a prevzatie chybného tovaru. Ak to 
neurobí, nepovažuje sa reklamácia za riadne uplatnenú. Pri posudzovaní chýb a určovaní oprávnenosti reklamácie 
sa vychádza z technických podmienok daného výrobku firmy SOLODOOR a.s., Nádražní 166, 342 01 Sušice, 
vypracovaných na podklade platných noriem ČSN EN. Tieto technické podmienky sú dostupné na internetovej 
stránke www.solodoor.cz. 

2.6. Reklamačné konanie nemá vplyv na záväzok kupujúceho zaplatiť cenu za tovar, uvedenú v kúpnej zmluve. 
2.7. Prípadné zľavy alebo finančné vyrovnanie v dôsledku chybného plnenia predávajúceho sa poukážu formou 

dobropisu do 14 dní od vybavenia reklamácie. 
2.8. V prípade, že predávajúci vyhodnotí uplatnenú chybu ako neoprávnenú, môže u kupujúceho uplatňovať náhradu 

účelne vynaložených nákladov spojených s posúdením chyby a vybavením reklamácie. 
2.9. Reklamácia sa nebude považovať za oprávnenú v prípade, že predávajúci dodá tovar riadne podľa zmluvy, ktorú 

potvrdil kupujúci, aj keď sa pôvodná objednávka kupujúceho nezhodovala s obsahom uzavretej zmluvy. 
2.10. Predávajúci nezodpovedá za chyby spôsobené nesprávnou montážou ani v súvislosti s ňou. Táto výhrada sa netýka 

prípadov, keď montáž vykonal predávajúci. 
 
3.   Záruka za akosť 

3.1. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že dodaný tovar bude určitý čas spôsobilý na použitie na dohodnutý alebo 
bežný účel alebo že si zachová dohodnuté inak bežné vlastnosti. Prevzatie záväzku zo záruky vyplýva z kúpnej 
zmluvy. 

3.2. Predávajúci poskytuje na svoje výrobky predĺženú záručnú lehotu s dĺžkou 5 rokov. Podmienkou tejto záruky je 
montáž výrobku odbornou firmou s platným certifikátom od SOLODOOR a.s. na montáže (pozrite www.solodoor.cz) 
a jedno nastavenie výrobku takou firmou v priebehu tretieho roka trvania záruky. O nastavení dostane kupujúci od 
firmy doklad, ktorý musí pri uplatňovaní 5-ročnej záručnej lehoty predložiť. Pri nesplnení uvedených podmienok 
platí záručná lehota iba 2 (dva) roky. Záručná lehota začína plynúť odo dňa dodania tovaru. 

3.3. Záručná lehota neplynie po čas, po ktorý kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby (chyba brániaca užívaniu), za 
ktoré zodpovedá predávajúci. 



 
 

3.4. Zodpovednosť predávajúceho za chyby, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak boli tieto chyby 
spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo 
osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok. 

3.5. Reklamované chyby sa kupujúcemu neuznajú v prípade, že kupujúci nedodržal Montážne návody a Návod na 
použitie a na uskladnenie tovaru, ktoré sú priložené ku každému výrobku SOLODOOR a.s. a sú tiež zverejnené na 
webových stránkach www.solodoor.cz. Reklamované chyby sa neuznajú ani v prípade, že sa s tovarom nebude 
zaobchádzať bežným spôsobom na účel, na ktorý je tovar určený. To zahŕňa o. i. prípady nesprávnej prepravy, 
nesprávneho skladovania, bežného opotrebovania, užitia v nevhodnom prostredí (napr. rozdielnosť prostredia či 
teploty na oboch stranách dverí). 

3.6.  Pri výrobkoch, kde je použitý prírodný materiál (rámčeky z masívu, dyha), nie je chybou farebná odlišnosť a 
odchýlka v kresbe rámčekov a dyhy na dverách a zárubniach a rovnako nie je chybou ani farebná odlišnosť a 
odchýlka v kresbe jednotlivých dverí a zárubní vyrobených z prírodných materiálov.  Tieto farebné odchýlky a 
rozdielnosti v kresbe sú spôsobené charakteristickou vlastnosťou dreva a originalitou každého kusu a nemôžu byť 
predmetom reklamácie. 
Rovnako nie je chybou a nemôže byť predmetom reklamácie ani dĺžkové napojenie dyhy na obložkovej zárubni. 

3.7. Pri fóliovaných dverách sú plocha dverí, hranovacia páska a ostenie obložky pri obložkovej zárubni vyrobené 
z rôznych materiálov. Oba povrchy sú zladené na maximálnu možnú mieru, nie je však možné vždy dosiahnuť úplnú 
zhodu. Strany súhlasia, že mierne odlišný odtieň povrchov nie je chybou a že ho nemožno úspešne reklamovať. Pri 
dverách niektorých radov, najmä radu SOLO, sú rámčeky vyrobené z masívu, t. j. prírodného materiálu. Nie je preto 
možné docieliť úplne rovnaký odtieň rámčeka a povrchu dverí, ktorý je z materiálu fólie alebo CPL. Strany súhlasia, 
že ani tento rozdiel nie je chybou a že ho nemožno úspešne reklamovať. Kvalita povrchu dverného krídla a 
obložkovej zárubne sa posudzuje pri bežnom dennom osvetlení, z kolmej vzdialenosti 160 cm od povrchu dverí či 
kompletu dvere v zárubni, pohľadom bez použitia optických či svetelných pomôcok. 

3.8.     Na povrchu na ktorom je kresba – štruktúry dreva, hlavne drevených uzlov a iných vzorov, sú tieto kresby obsiahnuté 
v ploche dverí a zárubní aj v ich ohyboch. Kresby a vzory nie sú vadou a nie sú dôvodom reklamácie. 

3.9. V prípade, že predávajúci vyrobil tovar podľa zameriavacieho protokolu, ktorý dodal kupujúci, nezodpovedá 
predávajúci za chyby vzniknuté v dôsledku nesprávneho zameriavacieho protokolu alebo chyby v protokole. 
Odporúčané zameriavacie protokoly sú umiestnené na webových stránkach www.solodoor.cz. 

 
 
4.   Záverečné ustanovenia 

4.1. Reklamačný poriadok je zverejnený na webových stránkach www.solodoor.cz. 
4.2. Postup kupujúceho v rozpore s týmto reklamačným poriadkom predávajúceho nezaväzuje. 
4.3. Subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu je Česká obchodná inšpekcia, pozrite www.coi.cz. 
4.4. Tento reklamačný poriadok sa uplatňuje vo všetkých prípadoch obchodno zmluvných vzťahov medzi účastníkmi, 

kde ako predávajúci vystupuje firma SOLODOOR a.s., Nádražní 166, 342 01 Sušice, a kde bola príslušná kúpna zmluva 
uzavretá za platnosti tohto reklamačného poriadku. 

4.5. Reklamačný poriadok môže predávajúci meniť. Postupuje tak, že ho zverejnení aspoň 2 týždne pred platnosťou 
zmeny. 

 
V Sušici dňa 1. 5. 2019 
 
 

 

                                                                                                    za SOLODOOR a.s. 
                       Martin Dozrál 

                                                                                                                                  generální ředitel společnosti 
 

 

http://www.solodoor.cz/

