
Na základě povinnosti dle § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele zveřejňujeme:

„Informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků.“

Reklamační řád
I . Prodávající 

NOVELmoto s.r.o., IČ: 27546284, sídlem Pražská třída 113/47, 500 04 Hradec Králové – Kukleny

II . Rozsah odpovědnosti za vady výrobků

1 ) Prodávající odpovídá za vady vzniklé v záruční době (záruce).
2 ) Záruční doba, není-li uvedeno jinak, činí 24 měsíců od data prodeje. Datem prodeje se rozumí 
datum uvedené na prodejním dokladu při přímém prodeji v provozovně, resp. u výrobku dodaného 
spotřebiteli zásilkovou službou datum, kdy spotřebitel převzal výrobek od dopravce.
3 ) U výrobků prodaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena 
sjednána. Vady musí být uvedeny na prodejním dokladu.
4 ) Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, vady způsobené 
neodborným zacházením, užíváním výrobku s rozporem s návodem k použití, neodbornou montáží 
či uvedením do provozu a nevhodným skladováním. 

III . Podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady výrobků

1 ) Reklamaci lze uplatnit osobně v provozovně NOVELmoto, Pražská třída 113/47, 500 04 Hradec 
Králové a to vždy během provozní doby. Též lze reklamaci uplatnit zasláním reklamovaného 
výrobku na uvedenou adresu formou poštovní zásilky. 
2 ) Kupující je povinen uplatnit reklamaci výrobku bez zbytečného odkladu ihned po zjištění 
závady. V opačném případě má prodávající právo neuznat oprávněnost reklamací na vady 
způsobené prodlením uplatnění reklamace.
2 ) Při reklamaci je kupující povinen předložit platný originální prodejní doklad (prodejku či 
fakturu) vystavený výše uvedeným prodávajícím, resp. ji zaslat společně s výrobkem na adresu 
prodávajícího (v takovém případě postačí fotokopie dokladu). 
3 ) Na výše uvedené provozovně lze uplatnit reklamace pouze na výrobky zakoupené u výše 
uvedeného prodávajícího, nikoliv na výrobky zakoupené u jiných podnikatelských subjektů, byť by 
se jednalo o produkty stejného výrobce.
4 ) Kupující je povinen pravdivě prodávajícímu při uplatnění reklamace sdělit jaké závady daný 
výrobek má a jak k nim došlo, v případě uplatnění reklamace poštovní zásilkou je povinen tyto 
údaje prodávajícímu sdělit písemnou formou. Kupující sdělí při reklamaci veškeré závady, které se 
vyskytují na produktu, v případě že některé nesdělí a upozorní na ně až při přebírání produktu z 
reklamace, bude tato závada považována za závadu, kterou si kupující přivodil sám a jako takovou 
ji nereklamoval!
5 ) Do reklamace prodávající přijme pouze čisté výrobky, v případě oblečení musí být výrobky 
hygienicky vyčištěné (vyprané v pračce nebo odborně vyčištěné). Prodávající si vyhrazuje právo 
odmítnou převzít do reklamace znečištěné či zapáchající výrobky.
6 ) Prodávající je povinen kupujícímu vystavit potvrzení o převzetí výrobku do reklamace, tzv. 
Reklamační list. V něm musí být především uvedeny údaje o prodávajícím i kupujícím, specifikace 
reklamovaného výrobku a jeho závad a datum uplatnění reklamace. Správnost všech uvedených 
údajů stvrzuje kupující svým podpisem. Reklamační list se nevystavuje v případě, že zákazník 
uplatňuje reklamaci poštovní zásilkou.
7 ) Prodávající vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30 kalendářních 
dní od uplatnění reklamace kupujícím. To neplatí v případě, že se prodávající s kupujícím dohodnou 



jinak.
8 ) Kupující nemá právo určit, jakým způsobem bude reklamace vyřízena (oprava, výměna), vyjma 
případů stanovených zákonem.
9 ) Datem vyřízení reklamace se rozumí datum, kdy je výrobek připraven k vyzvednutí kupujícím v 
řádné pracovní době, o čemž je kupující informován telefonicky. V případě odeslání výrobku 
kupujícímu poštovní zásilkou se za datum vyřízení reklamace považuje datum odeslání výrobku.
10 ) Po vyřízení reklamace je kupující povinen převzít výrobek bez zbytečného odkladu.

IV . Závěrečná ustanovení

1 ) Tento reklamační řád je k dispozici k nahlédnutí na provozovně NOVELmoto, Pražská třída 
113/47, 500 04 Hradec Králové. 
2 ) Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou uvedeny v tomto řádu se řídí zákonem číslo 
40/1964 Sb., 634/1992 Sb. a dalšími platnými právními předpisy.
3 ) Reklamační řád se může měnit a to bez předchozího upozornění.

V Hradci Králové dne 7. 6. 2010. 


