Reklamační řád
obchodní společnosti LAHO atelier s.r.o., se sídlem Třebíz 32, 27375 Třebíz, IČ 24228532, DIČ
CZ2428532, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
190655 (dále též jen „LAHO“ nebo „Prodávající“).

I. Všeobecná ustanovení
1. Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále
jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována
práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).
2. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní
smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním
řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.
3. Zákazníkem internetového obchodu laho.cz z je buď Kupující-spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1
písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen “Kupující-spotřebitel“) nebo
kupující-podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti
(dále jen „Kupující–podnikatel“). Kupující–spotřebitel a Kupující–podnikatel jsou dále společně
označováni jako „Kupující“.
4. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.
Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu
výrobky nebo služby.

II. Odpovědnost Prodávajícího
1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá,
že v době, kdy Kupující Zboží převzal:
má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající
nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy
jimi prováděné,
se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu
obvykle používá,
věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo
provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a,
věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2. Ke Zboží je přikládán daňový doklad, který slouží k uplatnění reklamace.

III. Práva z odpovědnosti za vady Zboží a závěrečná ustanovení
1. Zjevné poškození Zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat
nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto Zboží od
dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje Prodávajícího. Kupující v
den převzetí řádně zkontroluje neporušenost Zboží a kompletnost jeho příslušenství.
2. Reklamaci Zboží může Kupující-spotřebitel uplatnit jejím zasláním přepravní službou na adresu
LAHO atelier s.r.o., Třebíz 32, 273 75 Třebíz.
3. V případě, že Kupující bude zasílat Zboží Prodávajícímu, měl by ve vlastním zájmu zabalit
reklamované Zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům
přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. Zásilka by měla obsahovat
reklamované Zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii prodejního
dokladu, detailní popis reklamované závady a správné kontaktní údaje Kupujícího.
4. Práva z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození
vznikla:
a) mechanickým poškozením Zboží
b) prokazatelně nedovolenými zásahy živelnou katastrofou, mechanickým poškozením
c) prokazatelně nesprávným užíváním,
d) užíváním v rozporu s pokyny uvedenými na etiketě nebo na eshopu laho.cz,
e) užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
f) prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí,
chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně
vyplývá z povahy věci,
g) prokazatelně neodbornou obsluhou,
5. Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, u
Zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého Zboží za
vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo Zboží při převzetí Kupujícím.
6. Na dárky, které Prodávající poskytuje Kupujícímu bezplatně v rámci kupní smlouvy na jiné placené
Zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady nad rámec zákona. V případě odstoupení od
kupní smlouvy je Kupující povinen Zboží, které je poskytované jako dárek vrátit v původním stavu
Prodávajícímu.
7. Kupující má právo na navrácení nepoužitého zboží opatřeného originálními štítky či cedulkami do
14 dnů od převzetí zboží. Při vrácení zboží vyplní formulář Odstoupení od smlouvy.
8. Kupující bere na vědomí, že nese veškeré náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Zboží
nesmí jevit známky opotřebování, a to ani částečného, musí být v originálním balení a nepoškozeno.
9.Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.9.2019 a nahrazuje veškerá předchozí
znění. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

