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PREVÁDZKOVÝ PORIADOK REŠTAURAČNÉHO VOZŇA 

Platí od 1.8.2021

1.    V REŠTAURAČNOM VOZNI PLATÍ PREPRAVNÝ PORIADOK ZSSK.

3.   PREVÁDZKU V REŠTAURAČNOM VOZNI ZABEZPEČUJE A ZA DODRŽIAVANIE HMOTNOSTI SUROVÍN
     A PREDAJNÝCH CIEN ZODPOVEDÁ PREVÁDZKOVATEĽ REŠTAURAČNÉHO VOZŇA, KTORÉHO KONTAKTNÉ ÚDAJE SÚ 
     Z  VEREJNENÉ V INFORMAČNOM SYSTÉME VOZŇA.

4.   INFORMAČNÝ SYSTÉM REŠTAURAČNÉHO VOZŇA OBSAHUJE:
     - LOGO SPOLOČNOSTI WAGON SLOVAKIA KOŠICE a.s.
     - OBCHODNÉ MENO A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA REŠTAURAČNÉHO VOZŇA,
     - PREVÁDZKOVÝ PORIADOK REŠTAURAČNÉHO VOZŇA,
     - REKLAMAČNÝ PORIADOK PRE KOĽAJOVÉ PREVÁDZKY

5.   PREVÁDZKA REŠTAURAČNÉHO VOZŇA SA DELÍ NA JEDÁLENSKÚ ČASŤ S OBSLUHOU, KUCHYŇU, BAROVÚ ČASŤ
     SPRAVIDLA BEZ OBSLUHY, SKLADOVACÍ PRIESTOR A NÁSTUPNÝ PREDSTAVOK S TOALETOU VYHRADENOU LEN
     PRE PERSONÁL REŠTAURAČNÉHO VOZŇA.

6.   V JEDÁLENSKEJ ČASTI REŠTAURAČNÉHO VOZŇA  JE VŽDY MINIMÁLNE JEDEN STÔL OZNAČENÝ TABUĽKOU
     „RESERVÉ“ PRE CESTUJÚCICH Z 1. TRIEDY. V PRÍPADE PLNÉHO OBSADENIA JEDÁLENSKEJ ČASTI, MÔŽU CESTUJÚCI 
     Z 2. TRIEDY VYUŽIŤ AJ REZERVOVANÝ STÔL, NA ZÁKLADE POKYNOV VEDÚCEHO REŠTAURAČNÉHO VOZŇA.

7.    V REŠTAURAČNOM VOZNI PLATIA CENY STANOVENÉ WAGON SLOVAKIA KOŠICE a.s.

9.    V REŠTAURAČNOM VOZNI PLATÍ ZÁKAZ PREDAJA A PODÁVANIA ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV OSOBÁM MLADŠÍM
     AKO 18 ROKOV.

10.   V REŠTAURAČNOM VOZNI PLATÍ ZÁKAZ KONZUMÁCIE VLASTNÝCH JEDÁL A NÁPOJOV CESTUJÚCICH.

ŽIVÝM ZVIERATÁM S VÝNIMKOU VODIACICH PSOV11.   V REŠTAURAČNOM VOZNI PLATÍ ZÁKAZ VSTUPU PSOM A
     (PSA SO ŠPECIÁLNYM VÝCVIKOM – SPRIEVODCU DRŽITEĽA PREUKAZU ŤZP-S).

12.  V REŠTAURAČNOM VOZNI PLATÍ Z BEZPEČNOSTNÝCH DÔVODOV ZÁKAZ POUŽÍVANIA NOTEBOOKOV 
A OBDOBNÝCH ZARIADENÍ.

13.  ALERGÉNY PODĽA NARIADENIA EP A RADY (EU) Č. 1169/2011 O POSKYTOVANÍ INFORMÁCIÍ O POTRAVINÁCH
     SPOTREBITEĽOM SÚ UVEDENÉ ZA JEDLOM V JEDÁLNOM A NÁPOJOVOM LÍSTKU, KTORÝ OBSAHUJE AJ ZOZNAM
     ALERGÉNOV.

14.  V JEDÁLNOM A NÁPOJOVOM LÍSTKU JE UVEDENÁ VÁHA MÄSA V SUROVOM STAVE.

15.  V JEDÁLNOM A NÁPOJOVOM LÍSTKU SÚ UVEDENÉ VŠETKY CENY VRÁTANE DPH.

16.  DOBA POBYTU V REŠTAURAČNOM VOZNI URČENÁ KU KONZUMÁCII JE 60 MINÚT.

17.  V PRÍPADE ZVÝŠENÉHO ZÁUJMU CESTUJÚCICH O MIESTA V REŠTAURAČNOM VOZNI, JE PERSONÁL OPRÁVNENÝ 
    VYZVAŤ CESTUJÚCEHO K ZAPLATENIU PREDLOŽENÉHO ÚČTU A K UVOĽNENIU MIESTA ĎALŠÍM CESTUJÚCIM.

18.  PERSONÁL VOZŇA JE POVINNÝ VYDAŤ CESTUJÚCEMU PRI PLATENÍ POKLADNIČNÝ BLOK Z ORP.

19.  MOŽNOSŤ PLATBY PLATOBNOU KARTOU JE POTREBNÉ HLÁSIŤ VOPRED PRED PLATENÍM. MOŽNOSŤ PLATBY
     JE BEZ OBMEDZENIA VÝŠKY PLATBY.

20.  KNIHA PRIANÍ A SŤAŽNOSTÍ JE ULOŽENÁ U VEDÚCEHO REŠTAURAČNÉHO VOZŇA.

REKLAMAČNÝ PORIADOK
PRE KOĽAJOVÉ PREVÁDZKY Platí od 1.8.2021

2.    PREVÁDZKOVÁ DOBA REŠTAURAČNÉHO VOZŇA JE 20 MINÚT PRED PRAVIDELNÝM ODCHODOM VLAKU Z 
     VÝCHODISKOVEJ STANICE (V PRÍPADE OBRATU VLAKU KRATŠOM AKO 30 MINÚT ZAČÍNA PREDVÁDZKOVÁ DOBA 
     V ČASE ODCHODU VLAKU Z VÝCHODISKOVEJ STANICE) DO PRÍCHODU VLAKU DO CIEĽOVEJ STANICE.

8.    V REŠTAURAČNOM VOZNI PLATÍ ZÁKAZ FAJČIŤ VŠETKY DRUHY DYMOVÝCH AJ BEZDYMOVÝCH TABAKOVÝCH 
     VÝROBKOV (CIGARETY, FAJKY, IQOS, ELEKTRONICKÉ CIGARETY, A POD.) 

Článok I – Úvodné ustanovenia

1. Tento Reklamačný poriadok upravuje práva zákazníka zo zodpovednosti za 
vady:
a) ubytovacích a stravovacích služieb,
b) jedál a nápojov,
c) doplnkového tovaru.

Článok II – Právo zákazníka na reklamáciu tovaru

1. Zákazník má právo zakúpený tovar alebo službu, na ktorých sa vyskytuje 
vada, reklamovať, a to v rámci zákonnej záručnej doby stanovenej v 
Občianskom zákonníku, ak nie je na tovar poskytovaná dlhšia záručná doba.
2. Predávajúci zodpovedá zákazníkovi za to, že predávaný tovar alebo 
služba, sú v zhode so zmluvou, najmä, že sú bez vád. Zhodou so zmluvou sa 
rozumie, že predávaný tovar alebo poskytnutá služba má akosť a úžitkové 
vlastnosti uvádzané predávajúcim.
3. Predávaná vec alebo služba musí mať požadovanú, prípadne právnymi 
predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez 
vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Pri potravinách 
musí byť vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti. Ak 
to povaha veci pripúšťa, má zákazník právo, aby sa vec pred ním 
prekontrolovala alebo aby sa mu jej činnosť predviedla.
4. Pri veciach a službách predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá 
predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Článok III - Prevzatie tovaru alebo služby zákazníkom

1. Zákazník je povinný ihneď po prevzatí tovaru alebo začatí poskytovania 
služby skontrolovať predmet objednávky, jeho úplnosť, alebo či nedošlo k 
zámene tovaru alebo poskytovanej služby.
2. Zákazník je povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je 
poškodený.
3. Zákazník je oprávnený odmietnuť prevzatie objednaných jedál a nápojov, 
alebo poskytovaných služieb, ktoré nie sú v zhode s objednávkou zákazníka.
4. V prípade, že zákazník tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu 
obalu alebo začne užívať poskytovanú služieb, ktorá zjavne nezodpovedá 
rozsahu a kvalite objednanej služby, predávajúci nemusí uznať prípadné 
neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

Článok IV - Záručná doba

1. Sortiment teplej a studenej kuchyne je určený na okamžitú spotrebu a 
predávajúci garantuje kvalitu a čerstvosť maximálne do 30 minút od ich 
dodania zákazníkovi.
2. Pri potravinárskych výrobkoch podliehajúcich rýchlej skaze musia byť vady 
uplatnené bez zbytočného odkladu, najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak 
práva zaniknú.
3. Pri ostatných potravinárskych výrobkoch musia byť vady reklamované v 
záručnej dobe uvedenej na obale (pri lehote trvanlivosti).
4. Pri ostatnom spotrebnom tovare alebo službách sa uplatňuje v súlade s § 
620 Občianskeho zákonníka všeobecná záručná doba v trvaní 24 mesiacov.
5. Lehota na uplatnenie reklamácie v rámci záručnej doby začína plynúť 
okamihom prevzatia tovaru alebo ukončením poskytovania služby 
predávajúcim.

Článok V - Miesto uplatnenia reklamácie

1. Zistené vady zákazník uplatňuje u predávajúceho prostredníctvom 
obsluhujúceho personálu reštauračného, lôžkového, resp. ležadlového vozňa.
2. Reklamáciu, ktorú nie je možné uplatniť u obsluhujúceho personálu, môže 
zákazník uplatniť:

a) spísaním reklamácie a jej zaslaním poštou na adresu sídla predávajúceho: 
WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s., Bencúrova 13, 040 01 Košice, alebo 
elektronickou poštou na: gr@wgske.sk,
b) osobným uplatnením reklamácie v sídle predávajúceho: WAGON SLOVAKIA 
KOŠICE, a.s., Bencúrova 13, 040 01 Košice.

Článok VI - Podmienky uplatnenia reklamácie

1. V prípade reklamovania vady tovaru alebo služby zákazníkom, predávajúci 
alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba poučí zákazníka o jeho 
právach (viď článok VII.) a vystaví zákazníkovi potvrdenie o prijatí reklamácie.
2. V prípade reklamácie ubytovacích služieb v lôžkovom alebo ležadlovom 
vozni, je zákazník povinný priložiť kópie cestovných dokladov (cestovného, 
lôžkového, resp. ležadlového lístka). Bez týchto dokladov nie je možné 
reklamáciu uplatniť. V prípade uplatnenia sťažnosti elektronickou poštou je 
nutné priložiť sken týchto cestovných dokladov.
3. Pokiaľ cestujúci z dôvodov na strane obsluhujúceho personálu lôžkového, 
resp. ležadlového vozňa nemôže reklamáciu poskytnutej služby preukázať 
platnými cestovnými dokladmi, je potrebné doložiť aj vyjadrenie vlakvedúceho 
vlaku.
4. Pri vybavení reklamácie zákazníka týkajúcej sa služieb v lôžkovom alebo 
ležadlovom vozni alebo s tým súvisiacich dodaných tovaroch, predávajúci 
vezme do úvahy, či zákazník dodržal podmienky Ubytovacieho poriadku. 
Konanie zákazníka v rozpore s Ubytovacím poriadkom môže mať za následok 
zamietnutie reklamácie zákazníka.
5. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z jeho práv zákazník uplatňuje 
(viď článok VII.), je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie 
ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa 
uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje 
zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní 
odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa 
reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu 
vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní 
odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie 
predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak 
lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa 
prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, 
kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po 
uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má zákazník právo od zmluvy 
odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
6. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať zákazníkovi písomný 
doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však 
spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala 
plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.

Článok VII - Nároky z uplatnenej reklamácie

1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má zákazník právo, aby bola 
bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez 
zbytočného odkladu odstrániť. Zákazník môže namiesto odstránenia vady 
požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu 
súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na 
cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto 

odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to zákazníkovi nespôsobí 
závažné ťažkosti.
2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec 
mohla riadne užívať ako vec bez vady, má zákazník právo na výmenu veci 
alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú zákazníkovi, ak 
ide síce o odstrániteľné vady, ak však zákazník nemôže pre opätovné 
vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak 
ide o iné neodstrániteľné vady, má zákazník právo na primeranú zľavu z ceny 
veci.

3. Ak zákazník reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, 
môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného 
posúdenia. Predávajúci poskytne zákazníkovi kópiu odborného posúdenia 
odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie a to v lehote v zmysle zákona o 
ochrane spotrebiteľa.
4. Ak zákazník reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a 
predávajúci ju zamietne, je predávajúci povinný v doklade o vybavení 
reklamácie uviesť, komu môže zákazník zaslať výrobok na odborné posúdenie. 
Ak zákazník odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za 
vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného 
posúdenia záručná doba neplynie.

Článok VIII – Alternatívne riešenie sporov

1. Ak zákazník, ktorý má postavenie spotrebiteľa, nie je spokojný so spôsobom, 
akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že boli 
porušené jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o 
nápravu e-mailom na gr@wgske.sk.
2. Ak predavajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo ak na ňu 
neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má zákazník právo obrátiť sa s 
cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia 
sporov v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení 
spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Počas alternatívneho riešenia sporov zákazník - 
spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme 
rýchleho vyriešenia sporu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je 
možné podať spôsobom určeným podľa § 12 predmetného zákona. Subjektom 
alternatívneho riešenia sporov je „Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 
P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27“, resp. iná príslušná oprávnená právnická 
osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom 
Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na 
stránke http://www.mhsr.sk). Zákazník, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený si 
vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa 
obráti. V prípade cezhraničného sporu má zákazník - spotrebiteľ právo obrátiť 
sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na 
doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt 
alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.
3. V súlade s článkom 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
524/2013 z 21.05.2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení 
nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES, zákazník, ktorý je 
spotrebiteľom má právo svoje práva a nároky, vyplývajúce zo zmluvného 
vzťahu (Zmluvy o kúpe jedla) s predávajúcim, uplatňovať v rámci 
alternatívneho online riešenia sporov. Riešenie sporov online zabezpečuje 
platforma prevádzkovaná Európskou Komisiou. Zákazník, ktorý je spotrebiteľ, je 
oprávnený využiť platformu RSO na riešenie sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. 
Platforma RSO je prístupná online na 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLangu

Článok I – Úvodné ustanovenia

1. Tento Reklamačný poriadok upravuje práva zákazníka zo zodpovednosti za vady:
a) ubytovacích a stravovacích služieb,
b) jedál a nápojov,
c) doplnkového tovaru.

Článok II – Právo zákazníka na reklamáciu tovaru

1. Zákazník má právo zakúpený tovar alebo službu, na ktorých sa vyskytuje vada, reklamovať, a to v rámci zákonnej záručnej doby stanovenej v Občianskom zákonníku, ak nie je na tovar poskytovaná dlhšia záručná doba.
2. Predávajúci zodpovedá zákazníkovi za to, že predávaný tovar alebo služba, sú v zhode so zmluvou, najmä, že sú bez vád. Zhodou so zmluvou sa rozumie, že predávaný tovar alebo poskytnutá služba má akosť a úžitkové vlastnosti uvádzané predávajúcim.
3. Predávaná vec alebo služba musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Pri potravinách musí byť vyznačený dátum 
spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti. Ak to povaha veci pripúšťa, má zákazník právo, aby sa vec pred ním prekontrolovala alebo aby sa mu jej činnosť predviedla.
4. Pri veciach a službách predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Článok III - Prevzatie tovaru alebo služby zákazníkom

1. Zákazník je povinný ihneď po prevzatí tovaru alebo začatí poskytovania služby skontrolovať predmet objednávky, jeho úplnosť, alebo či nedošlo k zámene tovaru alebo poskytovanej služby.
2. Zákazník je povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený.
3. Zákazník je oprávnený odmietnuť prevzatie objednaných jedál a nápojov, alebo poskytovaných služieb, ktoré nie sú v zhode s objednávkou zákazníka.
4. V prípade, že zákazník tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu alebo začne užívať poskytovanú služieb, ktorá zjavne nezodpovedá rozsahu a kvalite objednanej služby, predávajúci nemusí uznať prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

Článok IV - Záručná doba

1. Sortiment teplej a studenej kuchyne je určený na okamžitú spotrebu a predávajúci garantuje kvalitu a čerstvosť maximálne do 30 minút od ich dodania zákazníkovi.
2. Pri potravinárskych výrobkoch podliehajúcich rýchlej skaze musia byť vady uplatnené bez zbytočného odkladu, najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.
3. Pri ostatných potravinárskych výrobkoch musia byť vady reklamované v záručnej dobe uvedenej na obale (pri lehote trvanlivosti).
4. Pri ostatnom spotrebnom tovare alebo službách sa uplatňuje v súlade s § 620 Občianskeho zákonníka všeobecná záručná doba v trvaní 24 mesiacov.
5. Lehota na uplatnenie reklamácie v rámci záručnej doby začína plynúť okamihom prevzatia tovaru alebo ukončením poskytovania služby predávajúcim.

Článok V - Miesto uplatnenia reklamácie

1. Zistené vady zákazník uplatňuje u predávajúceho prostredníctvom obsluhujúceho personálu reštauračného, lôžkového, resp. ležadlového vozňa.
2. Reklamáciu, ktorú nie je možné uplatniť u obsluhujúceho personálu, môže zákazník uplatniť:

a) spísaním reklamácie a jej zaslaním poštou na adresu sídla predávajúceho: WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s., Bencúrova 13, 040 01 Košice, alebo elektronickou poštou na: gr@wgske.sk,
b) osobným uplatnením reklamácie v sídle predávajúceho: WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s., Bencúrova 13, 040 01 Košice.

Článok VI - Podmienky uplatnenia reklamácie

1. V prípade reklamovania vady tovaru alebo služby zákazníkom, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba poučí zákazníka o jeho právach (viď článok VII.) a vystaví zákazníkovi potvrdenie o prijatí reklamácie.
2. V prípade reklamácie ubytovacích služieb v lôžkovom alebo ležadlovom vozni, je zákazník povinný priložiť kópie cestovných dokladov (cestovného, lôžkového, resp. ležadlového lístka). Bez týchto dokladov nie je možné reklamáciu uplatniť. V prípade uplatnenia 
sťažnosti elektronickou poštou je nutné priložiť sken týchto cestovných dokladov.
3. Pokiaľ cestujúci z dôvodov na strane obsluhujúceho personálu lôžkového, resp. ležadlového vozňa nemôže reklamáciu poskytnutej služby preukázať platnými cestovnými dokladmi, je potrebné doložiť aj vyjadrenie vlakvedúceho vlaku.
4. Pri vybavení reklamácie zákazníka týkajúcej sa služieb v lôžkovom alebo ležadlovom vozni alebo s tým súvisiacich dodaných tovaroch, predávajúci vezme do úvahy, či zákazník dodržal podmienky Ubytovacieho poriadku. Konanie zákazníka v rozpore s 
Ubytovacím poriadkom môže mať za následok zamietnutie reklamácie zákazníka.
5. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z jeho práv zákazník uplatňuje (viď článok VII.), je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených 
prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu 
vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto 
odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má zákazník právo od zmluvy 
odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
6. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať zákazníkovi písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia 
predmetu reklamácie predávajúcim.

Článok VII - Nároky z uplatnenej reklamácie

1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka 
len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to zákazníkovi nespôsobí závažné 
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