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Reklama ní  ád 
Reklama ní  ád obchodní spole nosti KRAKEN´S, spol. s r.o., se sídlem Nemocni ní 262, 783 91 Uni ov, I O 25868594, DI  CZ25868594, zapsané v obchodním rejst íku 
vedeném KS Ostrava, oddíl C., vložka 23274 (dále též jen „Prodávající“).  

I. Všeobecná ustanovení 
Tento Reklama ní  ád byl zpracován dle ustanovení zákona  . 89/2012 Sb. Ob anského zákoníku a Zákona  . 634/1992 Sb. O ochran  spot ebitele ve zn ní pozd jších 

p edpis  a Obchodního zákoníku (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spot ební zboží (dále jen „Zboží“), a ur uje postup, jakým zp sobem postupovat u reklamace zboží 
po ízeného u prodávajícího spole nosti KRAKEN´S, s.r.o. u n hož jsou v záru ní dob  uplat ována práva kupujícího z odpov dnosti za vady (dále jen „reklamace“). 

Kupující je povinen se seznámit s Reklama ním  ádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ješt  p ed koupí nebo objednáním zboží. Reklama ní  ád 
je nedílnou sou ástí Všeobecných obchodních podmínek. Uzav ením kupní smlouvy Kupující vyjad uje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto Reklama ním 
 ádem a potvrzuje, že je s nimi  ádn  seznámen. 

Zákazník je bu  Kupující-spot ebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona  . 634/1992 Sb. o ochran  spot ebitele (dále jen “Kupující-spot ebitel“) nebo kupující-
podnikatel, který p i uzavírání a pln ní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské  innosti (dále jen „Kupující–podnikatel“), kte í jsou dále spole n  ozna ováni jen jako 
„Kupující“. 

Prodávající je spole nost KRAKEN´S, s.r.o., se sídlem Nemocni ní 262, Uni ov, PS  783 91; I : 25868594, zapsaná v obchodním rejst íku vedeném u KOS v Ostrav , 
oddíl C., vložka 23274, která p i uzavírání a pln ní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské  innosti. Je to podnikatel, který p ímo nebo prost ednictvím 
jiných podnikatel  dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. 

II. Odpov dnost Prodávajícího a jakost p i p evzetí 
1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží (V c) p i p evzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá kupujícímu, že v dob , kdy Kupující zboží p evzal:  

1.1. má v c vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující o ekával s ohledem na 
povahu zboží a na základ  reklamy jimi provád né. 

1.2. se v c hodí k ú elu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se v c tohoto druhu obvykle používá. 
1.3. je v c v odpovídajícím množství, mí e nebo hmotnosti. 
1.4. v c vyhovuje požadavk m právních p edpis . 

2. Kupujícímu je p i nákupu zboží p ikládán da ový doklad a k n kterým výrobk m záru ní list. Není-li ke Zboží p iložen záru ní list, slouží k uplatn ní reklamace da ový 
doklad. 

III. Práva z odpov dnosti za vady Zboží 
1. Kupující p i osobním p evzetí od prodávajícího zkontroluje p ebírané Zboží, jeho úplnost a nepoškozenost v etn  obalu. Okamžik p evzetí Zboží je okamžikem p echodu 

nebezpe í škody na Zboží z Prodávajícího na Kupujícího.  Zjevné poškození Zboží nebo jeho obalu p i doru ování je t eba ihned  ešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti 
do p edávacího protokolu (p epravního listu). Kupující není povinen takovéto Zboží od dopravce p evzít a o zjišt ném poškození bez zbyte ného odkladu informuje 
Prodávajícího. Kupující v den p evzetí  ádn  zkontroluje neporušenost Zboží a kompletnost jeho p íslušenství. 

2. Reklamaci Zboží m že Kupující-spot ebitel uplatnit osobn  ve všech pobo kách Prodávajícího nebo reklamované zboží zaslat p epravní službou na adresu KRAKEN´S, 
Mohelnická 1378, 78391, tel. 777977177. 

3. Právo na opravu výrobku je možné uplatnit také v p íslušném autorizovaném servisu, Zboží m že Kupující doru it osobn  nebo p epravní službou. Seznam autorizovaných 
servis  je uveden v záru ním listu, p ípadn  jej Prodávající poskytne Kupujícímu na vyžádání. 

4. V p ípad , že Kupující bude zasílat Zboží Prodávajícímu p epravní službou, m l by ve vlastním zájmu zabalit reklamované Zboží do vhodného a dostate n  chránícího 
obalového materiálu vyhovujícího nárok m p epravy tak, aby nedošlo v pr b hu p epravy k jeho poškození. U k ehkého Zboží by m l zásilku ozna it p íslušnými symboly. 
Zásilka by m la obsahovat reklamované Zboží (v etn  kompletního p íslušenství), kopii prodejního dokladu, detailní popis reklamované závady a správné kontaktní údaje 
Kupujícího. 

5. Práva z odpov dnosti za vady Zboží se nevztahují zejména na p ípady, kdy závada nebo poškození vznikla:  
5.1. mechanickým poškozením Zboží 
5.2. prokazateln  nedovolenými zásahy do p ístroje, živelnou katastrofou, mechanickým poškozením nebo byly-li odstran ny nebo poškozeny plomby v p ípad , že je 

Zboží plombami opat eno, 
5.3. elektrickým p ep tím (viditeln  spálené sou ástky nebo plošné spoje) s výjimkou b žných odchylek, 
5.4. prokazateln  nesprávným užíváním, provedením nekvalifikovaného zásahu  i zm nou parametr  p ístroje poškozením zboží  i jeho  ásti virem, nebo pokud se 

závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální zp sob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software, a u použitých aplikací 
t etích stran  

5.5. p i chybn  provedeném upgrade u firmware 
5.6. užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záru ním listu, použitím nesprávného nebo neoriginálního spot ebního materiálu 

nebo p íslušenství a na p ípadné škody v d sledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a nebylo uvedeno v p iloženém návodu k použití 
5.7. užíváním v rozporu s obecn  známými pravidly užívání, 
5.8. prokazateln  používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prost edí, které je p ímo výrobcem 

ur eno nebo které jednozna n  vyplývá z povahy v ci, 
5.9. prokazateln  neodbornou instalací a obsluhou, 
5.10. pokud p edložený záru ní list/prodejní doklad vykazuje zjevné známky provedených zm n údaj  nebo je-li na Zboží odlišné výrobní  íslo od toho, jež je uvedeno 

v záru ním listu nebo prodejním dokladu. 
6. Odpov dnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na opot ebení zp sobené obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena 

ujednána, u použitého Zboží za vadu odpovídající mí e používání nebo opot ebení, kterou m lo Zboží p i p evzetí Kupujícím.  
7. Prodávající neru í za zachování individuálních nastavení, p íslušného SW, aplikací, dat  i údaj  uložených v p edm tu reklamace a proto doporu uje zákazníkovi individuální 

zálohu t chto dat. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit p edm t reklamace ve stavu odpovídajícímu p i prodeji, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrním nastavením. 
8. Je-li obsahem balení  i p edm tem koup  spot ební materiál (nap . baterie, akumulátor, tisková hlava, lampa projektoru), bývá jeho obvyklá životnost p i b žném užívání 

6 m síc , není-li výslovn  uvedeno jinak. Právo Kupujícího reklamovat Zboží v zákonné záru ní lh t  tím není dot eno. Kupující však musí p ihlížet ke skute nosti, že 
záruka se nevztahuje na opot ebení Zboží nebo jeho díl  zp sobené obvyklým užíváním a nelze ji tak zam  ovat s životností. 

9. Na dárky, které Prodávající poskytuje Kupujícímu bezplatn  v rámci kupní smlouvy na jiné placené Zboží, nelze uplatnit záruku ani odpov dnost za vady nad rámec 
zákona. V p ípad  odstoupení od kupní smlouvy je Kupující povinen Zboží, které je poskytované jako dárek vrátit v p vodním stavu Prodávajícímu. 

10. Na žádost Kupujícího je Prodávající povinen poskytnout Kupujícímu písemné potvrzení o povinnostech z vadného pln ní v rozsahu stanoveném zákonem (záru ní list). 
Záru ní list musí obsahovat název nebo obchodní firmu, I O a sídlo Prodávajícího. Umož uje-li to povaha v ci, posta uje namísto záru ního listu vydat Kupujícímu doklad 
o zakoupení Zboží obsahující údaje jako záru ní list. Pokud je poskytována delší než zákonná záru ní doba, ur í Prodávající podmínky a rozsah prodloužení záruky v 
záru ním list . 

IV. Záru ní doba 
1. Kupující-spot ebitel je oprávn n uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spot ebního Zboží, v dob  24 m síc  od p evzetí Zboží. Projeví-li se vada Zboží v pr b hu 

6 m síc  od p evzetí Kupujícím-spot ebitelem, má se za to, že Zboží bylo vadné již p i p evzetí, pokud není prokázán opak. V p ípad  koup  již použitého Zboží  iní doba 
pro uplatn ní práv z vadného pln ní 12 m síc . Pro Kupujícího–podnikatele  iní záru ní doba 12 m síc . 

2. Záru ní doba za íná b žet p evzetím Zboží Kupujícím. Záru ní doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v oprav . V p ípad  vým ny Zboží v rámci záru ní opravy 
pokra uje p vodní záru ní doba. 

V. Práva z vad Zboží 
1. Nemá-li v c vlastnosti uvedené v  lánku Odpov dnost Prodávajícího, m že Kupující–spot ebitel požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k 

povaze vady nep im  ené. Pokud se vada týká pouze sou ásti Zboží, m že Kupující-spot ebitel požadovat jen vým nu této sou ásti, není-li to možné, m že odstoupit od 
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smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúm rné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbyte ného odkladu, jedná se o nepodstatné porušení smlouvy a v takovém 
p ípad  má Kupující–spot ebitel vždy právo výhradn  na bezplatné odstran ní vady opravou v ci. 

2. Právo na dodání nového Zboží nebo vým nu sou ásti má Kupující-spot ebitel i v p ípad  odstranitelné vady, pokud nem že v c  ádn  užívat pro opakovaný výskyt vady 
po oprav  nebo pro v tší po et vad. V takovém p ípad  má Kupující-spot ebitel právo od smlouvy odstoupit. Za opakovaný výskyt vady po oprav  se považuje stejná 
vada, jež byla v záru ní dob  již nejmén  dvakrát odstra ována a která se znovu vyskytne. Bylo-li Zboží v dob  p ed uplatn ním reklamace opravováno nejmén  t ikrát 
pro r zné odstranitelné vady, má se za to, že trpí v tším po tem vad. 

3. Pokud Kupující–spot ebitel od smlouvy neodstoupí ani neuplatní právo na dodání nového Zboží bez vad, na vým nu jeho sou ásti nebo na opravu, m že požadovat 
p im  enou slevu. Kupující-spot ebitel má právo na p im  enou slevu i v p ípad , že mu Prodávající nem že dodat nové Zboží bez vad, vym nit jeho sou ást nebo Zboží 
opravit, jakož i v p ípad , že Prodávající nezjedná nápravu v p im  ené dob  nebo v p ípad , že by zjednání nápravy p sobilo zna né obtíže Kupujícímu – spot ebiteli. 

4. Právo z vadného pln ní Kupujícímu nenáleží, pokud Prodávající Kupujícího p ed p evzetím Zboží upozornil, že Zboží má vadu, nebo pokud Kupující vadu sám zp sobil. 
5. Kupující-spot ebitel je oprávn n odstoupit od smlouvy ve všech p ípadech uvedených v NOZ a Zákon . Odstoupení je v  i Prodávajícímu ú inné v okamžiku, kdy je mu 

p edáno nebo doru eno prohlášení Kupujícího-spot ebitele o odstoupení od smlouvy, pokud jsou spln ny všechny zákonné podmínky dle §2001 a násl. NOZ V p ípad  
odstoupení od smlouvy se smlouva od po átku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základ  poskytly. 

6. V p ípad  odstoupení od smlouvy je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu kompletní Zboží v etn  veškerého p íslušenství. 
7. Pokud má vadu zboží, které bylo prodáno jako použité nebo bylo prodáno se slevou zohled ující jeho nižší kvalitu v dob  prodeje, má Kupující–spot ebitel místo práva na 

vým nu Zboží právo na p im  enou slevu. 

VI. Vy ízení reklamace 
1. Kupujícímu–spot ebiteli musí být reklamace v etn  odstran ní vady vy ízena bez zbyte ného odkladu, nejpozd ji do 30 dn  ode dne uplatn ní reklamace, pokud se 

Prodávající a Kupující-spot ebitel nedohodnou na delší lh t . Lh ta pro vy ízení reklamace za íná b žet následující den po uplatn ní reklamace v souladu s ust. § 605 
NOZ. Po uplynutí této lh ty se Kupujícímu–spot ebiteli p iznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lh ta 30 dn  není závazná v  i 
Kupujícímu–podnikateli  a prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lh t  až 60 dn  ode dne uplatn ní reklamace. 

2. Kupující-spot ebitel si m že výsledek reklamace sám zjistit na webové adresewww.krakens.cz nebo na adrese provozovny, kde reklamaci uplatnil, nebo na telefonní lince 
prodejny. 

3. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu, p ípadn  autorizovanému servisu, veškerou sou innost k ov  ení existence reklamované vady a k jejímu odstran ní. Kupující 
p i uplatn ní reklamace je povinen p edat Zboží  isté v souladu s hygienickými p edpisy a obecnými hygienickými zásadami v etn  všech sou ástí a p íslušenství. 

4. Kupující je povinen p edat Zboží do reklama ního  ízení kompletní. Dále doporu ujeme p iložit kopii prodejního dokladu, podrobný popis závady a úplné kontaktní údaje 
(adresa, telefon, e-mail). V p ípad , že Kupující nedodá Zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjišt ní existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstran ní, 
b h lh ty pro vy ízení reklamace za íná až dodáním chyb jících  ástí. 

5. Prodávající p i p evzetí Zboží k reklama nímu  ízení neodpovídá za data a informace Kupujícího, jež jsou uloženy na pevných discích, pam tích  i dalších nosi ích informací, 
v mobilních telefonech a jež jsou sou ástí Zboží p ebíraného k reklamaci, ani za p ípadnou ztrátu takových dat a informací. 

6. P i uplatn ní reklamace obdrží Kupující písemné potvrzení - reklama ní protokol, který mu slouží jako doklad p i vypo ádání reklamace. Kupující je povinen p i sepisování 
reklama ního protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklama ního protokolu. V reklama ním protokolu jsou informace, 
kdy byla reklamace uplatn na, co je jejím obsahem, jaký zp sob vy ízení reklamace je Kupujícím-spot ebitelem požadován. Pokud Kupující-spot ebitel výrobek do 
reklama ního  ízení zaslal p epravní službou, obdrží reklama ní protokol e-mailem. 

7. Kupující-spot ebitel má právo na úhradu ú eln  vynaložených náklad  na uplatn ní reklamace, p i emž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména 
o poštovné za zaslání reklamovaného Zboží. Kupující-spot ebitel o proplacení t chto náklad  musí požádat bez zbyte ného odkladu, nejpozd ji však do jednoho m síce 
od konce lh ty pro uplatn ní práv z vadného pln ní. 

8. P ed provedením placené nezáru ní opravy bude kupující informován o cen  opravy, jejím rozsahu a dob  nutné k jejímu provedení a bude vzájemn  odsouhlasena. 
9. Je-kupující podnikatel a bude-li reklamace zamítnuta, bere kupující na v domí, že je prodejce oprávn n p efakturovat kupujícímu náklady autorizovaného servisu za 

diagnostiku vady a dopravu dle ceníku daného autorizovaného servisu. 
10. Zákazník bere na v domí a souhlasí, že v p ípad  pozáru ní placené opravy dojde v pr b hu opravy k rozpadnutí poškozeného dílu nebo jeho  ásti (zejména u poškození 

LCD, monitoru, dotykového displeje) nelze zajistit jeho zkompletování do p vodního poškozeného stavu ani jeho následnou opravu a reklamace bude ukon ena 
s diagnostikou závady dle ceníku a bez zkompletování do p vodního stavu p ístroje vrácena zp t zákazníkovi. 

VII. Odmítnutí p ijetí do reklamace 
1. Prodávající je oprávn n odmítnout p ijetí Zboží do reklamace, pokud je Zboží zne išt no nebo jsou zne išt ny jeho sou ásti. 
2. Prodávající je oprávn n odmítnou reklamaci Zboží také v p ípad , že Zboží není p edáváno v souladu s hygienickými p edpisy a obecnými hygienickými zásadami. 
3. Je-li p ístup do za ízení chrán n heslem  i gestem nebo jiným zabezpe ením p ístupu, je kupující p i uplatn ní reklamace povinen tuto ochranu zrušit nebo heslo uvést v 

popisu závady. V opa ném p ípad  má prodávající právo odmítnout p ijetí zboží do reklamace. V takovém p ípad  m že být reklama ní  ízení zahájeno, až pokud kupující 
splní povinnost uvedenou v tomto ustanovení. 

4. Je-li na za ízení aktivována služba, která ho zabezpe uje proti zcizení, je kupující tuto službu p ed uplatn ním reklamace deaktivovat.  
5. Kupující je tímto informován, aby p edané za ízení do reklamace bylo v tovární konfiguraci.  
6. Vzhledem k po tu pixel  na LCD panelu, není z hlediska výrobních technologií prakticky možné p edcházet ztrátám pixel . Z tohoto d vodu byla vytvo ena norma ISO 

13406-2. Norma rozd luje monitory do  ty  kvalitativních t íd a pro každou t ídu ur uje maximální p ípustné množství vadných pixel   i cluster  a prodejcem prodávané 
zboží spadá do druhé t ídy, není-li uvedeno jinak. 

VIII. Vyzvednutí Zboží ze záru ní opravy 
1. Pokud bylo Zboží zasláno p epravní službou, bude po vy ízení zasláno na adresu Kupujícího. 
2. Prodávající vydá, p ípadn  zašle, Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a zp sob vy ízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a dob  trvání 

reklamace, pop ípad  zd vodn ní zamítnutí reklamace. 
3. Kupující je povinen reklamaci p evzít bez zbyte ného odkladu a p ípad  nevyzvednutí reklamovaného Zboží ze záru ní nebo pozáru ní opravy do 2 m síc  od uplynutí 

doby, kdy záru ní oprava neboi pozáru ní oprava byla vy ízena, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu poplatek za uskladn ní a uložení reklamovaného zboží ve výši 
50 K  za každý zapo atý den prodlení s vyzvednutím Zboží ode dne data vy ízení reklamace Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vy ízené reklamace do 3 m síc  ode 
dne vy ízení reklamace, vyhrazuje si prodejce  právo zboží prodat a výt žek použít na úhradu skladného a náklad  s provedenou opravou. P evýší-li výt žek prodeje 
pohledávku vzniklou firm , bude rozdíl t chto  ástek zaslán objednateli. 

4. P i výdeji Zboží po vy ízení reklamace je Kupující povinen p edložit doklad o reklamaci, který obdržel p i p ijetí o Zboží do reklamace, pop . musí prokázat svou totožnost. 
Bez p edložení n kterého z t chto doklad  m že prodejce odmítnout zboží vydat  i proplatit dobropis. Je-li kupujícím právnická osoba, pak dojde k výdeji zboží  i proplacení 
dobropisu pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby  i osob , která se prokáže ov  enou plnou mocí. 

IX. Mimosoudní  ešení sporu 
V p ípad , že dojde mezi námi a spot ebitelem ke vzniku spot ebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepoda í vy ešit vzájemnou 
dohodou, m že spot ebitel podat návrh na mimosoudní  ešení takového sporu ur enému subjektu mimosoudního  ešení spot ebitelských spor , kterým je :  eská obchodní 
inspekce, Úst ední inspektorát - odd lení ADR, Št pánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Spot ebitel m že využít rovn ž platformu pro  ešení spor  
online, která je z ízena Evropskou komisí na adrese : http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
 

Tento Reklama ní  ád nabývá platnosti a ú innosti dne 1.1.2015 a nahrazuje veškerá p edchozí zn ní. Zm ny reklama ního  ádu vyhrazeny. 
 

Reklama ní  ád naleznete také na www.krakens.cz 


