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REKLAMAČNÍ ŘÁD – sektor Packaging 
Společnost ANTALIS s.r.o. vydává v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „Občanský zákoník“) 
tento Reklamační řád, kterým upravuje rozsah, podmínky a způsob uplatňování práv kupujících z vadného plnění. 

 

Obecná ustanovení 

Reklamační řád je dokument vymezující základní záruční podmínky a pravidla pro uplatnění reklamace produktů a 
služeb dodávaných prodávajícím. Dále vymezuje vztahy a pravidla pro záruční a pozáruční opravy strojů. Převzetí 
výrobku kupujícím se považuje za projevení souhlasu s těmito reklamačními podmínkami. Reklamační řád v této 
podobě je platný pro všechny obchodní případy (kupní smlouvy), pokud ve smlouvě nejsou dojednané jiné 
podmínky. V tomto případě se smluvní podmínky nadřazují tomuto reklamačnímu řádu. Vzájemná dohoda je 
platná jen v případě, že je předložena v písemné formě a je potvrzena podpisem osob oprávněných jednat za 
prodávajícího a kupujícího 

 

1. Předvedení věci při prodeji 

Připouští-li to povaha předmětu koupě, má kupující právo, aby byla prodávaná věc před ním předvedena a 
překontrolována nebo aby byl kupující seznámen s jejími funkcemi, údržbou a s technickými a provozními 
podmínkami, popsanými v návodech pro obsluhu. 

 

2. Rozsah odpovědnosti za vadné plnění 

Společnost ANTALIS s.r.o. odpovídá kupujícímu, že zakoupená věc při převzetí nemá vady, zejména že: 

 má vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které společnost ANTALIS 
s.r.o. nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží 

 se hodí k účelu, který pro její použití společnost ANTALIS s.r.o. uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu 
obvykle používá 

 je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti 
 vyhovuje požadavkům právních předpisů 

V případě, že zakoupená věc při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, může kupující 
požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká 
pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. 
Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující 
právo na bezplatné odstranění vady. 

 

3. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující při převzetí věci věděl, že věc má vadu anebo 
pokud kupující vadu sám způsobil, zejména tím, že: 
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 věc byla instalována nebo používána v rozporu s návodem k použití nebo návodem k obsluze, nebo vada 
vznikla jinak nesprávným užíváním (např. provoz při nesprávném napájecím napětí, připojování na 
nesprávné zdroje el. napětí ) 

 věc byla mechanicky poškozena nebo došlo k nedovolenému zásahu do výrobku 
 vada byla způsobena jinou vnější událostí, zejména vniknutím tekutiny nebo nebyly dodrženy podmínky 

provozu předepsané výrobcem (prašné prostředí, vlhkost, chemické a mechanické vlivy) 
 věc byla používána k jinému než obvyklému nebo výrobcem stanovenému účelu nebo byl pro její provoz 

použit jiný než předepsaný spotřební materiál 

  

4. Kupující není dále oprávněn uplatnit práva z vadného plnění: 

 u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána 
 na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním 
 u použité věci na vadu, odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou měla věc při převzetí 

kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci 

Práva z vadného plnění nelze zejména uplatnit u vad a poškození vzniklých živelnou pohromou nebo jinými 
vnějšími vlivy, tedy nikoli vadným plněním při prodeji věci 

 

5. Uplatnění reklamace 

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění, které se vyskytne u zakoupené věci v době 6 měsíců od jejího 
převzetí kupujícím, pokud nebude ve smlouvě o prodeji uvedeno jinak. 

 

6. Reklamaci je možné uznat jako oprávněnou pouze v případě prokázání následujících skutečností: 

 věc  byla  zakoupena  od  společnosti  ANTALIS s.r.o.  nebo  od  společností  ze  skupiny  ANTALIS s.r.o.;  
tuto skutečnost kupující prokáže platným daňovým dokladem s vyznačením data prodeje 

 vytkl-li vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu, co měl možnost věc prohlédnout a zjistit tak vadu 
 věc je opatřena úplným identifikačním štítkem výrobku s čitelným výrobním číslem; 
 věc je vadná; za tím účelem je kupující povinen předložit vadnou věc s veškerým příslušenstvím v sídle 

společnosti ANTALIS s.r.o., nebo vadu prokázat servisnímu technikovi autorizovaného servisu; 
 jedná se o vadu, za kterou společnost ANTALIS s.r.o. odpovídá z důvodu vadného plnění; 
 nejedná se o vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud byla na takovou vadu poskytnuta přiměřená 

sleva z kupní ceny 

 

7. Vyřízení reklamace 

Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 60 dnů ode dne uplatnění reklamace, 
pokud nebude ujednána delší lhůta. Podmínkou pro běh této lhůty je však skutečnost, že kupující k vyřízení 
reklamace poskytl veškerou potřebnou součinnost, zejména že umožnil společnosti ANTALIS s.r.o. reklamovanou 
věc přezkoumat. 
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Společnost ANTALIS s.r.o. informuje kupujícího o vyřízení reklamace prostřednictvím elektronické pošty na 
kupujícím uvedenou e-mailovou adresu. Nebude-li informace o vyřízení reklamace kupujícímu z jakéhokoliv 
důvodu doručena do 60 dnů ode dne jejího uplatnění, je kupující povinen dostavit se bez zbytečného odkladu po 
uplynutí této lhůty k vyřízení reklamace do sídla společnosti ANTALIS s.r.o. nebo kontaktovat infolinku společnosti 
ANTALIS s.r.o. na tel 518 328 035 nebo e-mailem: reklamace.packaging.cz@antalis.com Pokud si kupující přes 
písemnou výzvu nevyzvedne reklamovanou věc ani po uplynutí šesti měsíců ode dne vyřízení reklamace a neuhradí 
dlužnou částku, může ji společnost ANTALIS s.r.o. po předchozím písemném upozornění vhodným způsobem 
prodat na účet kupujícího ve smyslu ustanovení § 2428 Občanského zákoníku; výtěžek kupujícímu vydá bez 
zbytečného odkladu, může si však odečíst skladné dle platného ceníku viz. dole a účelně vynaložené náklady 
spojené s prodejem. 

 

8. Servisní podmínky strojů 

Servisní podmínky upravují poskytování servisních služeb zákazníkům, kteří se společností ANTALIS S.R.O. nemají 
uzavřenou samostatnou servisní smlouvu upravující poskytování servisních služeb nad rámec těchto servisních 
podmínek. 

Společnost ANTALIS s.r.o. zabezpečuje záruční a pozáruční zařízení na stroje, které prodává nebo na které má 
statut autorizovaného servisního  střediska.  V rámci  zabezpečení  služeb  záručního  a  pozáručního  servisu  si 
vyhrazujeme právo možnosti využívání externích autorizovaných servisních středisek výrobců 
prodávaných/pronajímaných zařízení. 

Servisní požadavky zákazníka budou přijímány a potvrzeny prostřednictvím zákaznického servisu na telefonním 
čísle 518 328 035 nebo na emailové adrese reklamace.packaging.cz@antalis.com v pracovních dnech do 24h  od 
jeho přijetí. Servisní technik bude kontaktovat zákazníka maximálně do 48h od potvrzení servisního požadavku. 
Zákazník uplatňující/požadující záruční či pozáruční opravu je povinen písemně na výše uvedený email uvést název 
stroje, jeho identifikační číslo z výrobního štítku, jasně a zřetelně popsat vadu a pokud možno přiložit 
fotodokumentaci. 

Při poskytování služeb záručního a pozáručního servisu nejsou zahrnuté přepravní náklady s ním spojené. Zákazník 
může doručit porouchané zařízené na adresu společnosti ANTALIS s.r.o., Kollárova 1694, 698 01 Veselí nad 
Moravou osobně, kurýrní službou anebo poštou. V případě zájmu zákazníka může ANTALIS s.r.o. zařídit přepravu 
za úplatu ve smyslu cenové nabídky za přepravu anebo provést servis přímo u zákazníka, kde cena servisu musí 
být součástí cenové nabídky. 

I. Služby poskytované v rámci servisních podmínek strojů 
 

a. Diagnostika 

Na identifikaci problému je prováděna diagnostika zařízení. Každé zařízení musí být přijaté servisními centry 
společnosti ANTALIS s.r.o. nebo servisní technik musí prohlédnout dané zařízení v místě zákazníka. Následně je 
podrobeno diagnostice k určení závady a zákazníkovi budou sděleny následné kroky k jejímu odstranění. 

b. Servis 

Tato služba zahrnuje opravy zařízení, které se vykonávají v servisních střediscích ANTALIS s.r.o. anebo v místě 
zákazníka a zahrnují záruční a pozáruční servisní služby. 
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II. Záruční servis 

Práva a povinnosti zákazníků k plnění z vad v rámci záruční doby byla popsána v odstavci I. Obecná ustanovení. 

 

III. Pozáruční servis 

Pozáruční servis na zařízení je vykonávaný po dohodě se zákazníkem a se zvážením rentability jeho opravy. 
Společnost ANTALIS s.r.o. garantuje vykonávání pozáručního servisu na jimi prodané zařízení po dobu jejich 
životnosti, minimálně však po dobu 5 let. Pozáruční servis je placená služba a ceny jednotlivých činností jsou 
uvedeny níže v ceníku. Podmínky pozáručního servisu je možné individuálně upravit. 

K identifikaci vady u pozáručních oprav je prováděna Diagnostika zařízení autorizovaným servisním technikem. 
Tato diagnostika je placená služba dle platného ceníku. Zákazníkovi bude zaslána písemná nabídka diagnostických 
služeb a až po její akceptaci autorizovaný servisní technik zahájí potřebné úkony. V případě, že se zákazník po 
diagnostice rozhodne pro pozáruční opravu, bude mu zaslána nabídka s cenou a předpokládaným termínem 
opravy. 

 

IV. Ceník oprav 
 

 Všechny zákonné nároky z vadného plnění v rámci záruční doby jsou zdarma. 
 V případě  neoprávněné  reklamace   jsou  kupujícímu   účtovány všechny  náklady  spojené s diagnostikou, 

opravou a dopravními náklady. 
 U pozáručních oprav je účtována cena dle cenové nabídky na opravu nebo dle uzavřené servisní smlouvy. 
 Při nevyzvednutí opravené věci viz. Bod 7 Obecných ustanovení, bude účtováno skladné ve výši 

50 CZK/ den. 
 Hodinová sazba autorizovaného servisního technika při diagnostice či následné opravě je 

1000 CZK/ hodinu (40 EUR/hodinu). 
 Při opravě v sídle či na provozovně zákazníka je účtována kilometrová sazby 10 CZK/ km, která zahrnuje 

jen dopravu servisního technika, nikoliv stroje. 
 Ceny náhradních dílů při pozáručních opravách budou vždy uvedeny do cenové nabídky opravy. 

 

 

Závěrečná ustanovení 

Tento reklamační řád nabývá platnosti 1. 1. 2017 

Společnosti ANTALIS s.r.o. si vyhrazuje právo změny tohoto Reklamačního řádu bez předchozího upozornění. 
Aktuální verze je k dispozici v písemné podobě v sídle společnosti anebo v elektronické podobě na 
packaging.antalis.cz 
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