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Čl. 1 

1. ADRESA PRO PŘIJÍMÁNÍ REKLAMACÍ: 

MEDIANUM s.r.o., Příčná 129/3, 779 00 Olomouc. Prodávající 
odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Vykazuje-li objednaná 
věc zjevné nedostatky (například porušený transportní obal) již při 
přebírání zboží, má kupující právo věc od přepravce nepřevzít a neměl by 
ji převzít. V takovém případě bude věc zaslána zpět prodávajícímu. Ten má 
povinnost vše uvést do pořádku a věc kupujícímu odeslat znovu bez 
zbytečného odkladu. 

2. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc 
převzal, měla věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí- li ujednání, 
měla věc 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, 

Čl. 2 
POTVRZENÍ O ROZSAHU ODPOVĚDNOSTI ZA VADY PRODÁVAJÍCÍM 

1. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v 
jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě 
vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně 
v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění 
výrobce. V potvrzení uvede i svůj název, sídlo a identifikující údaj, 
popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.  

2. Nebrání – li to povaze věci, potvrzení podle předchozího odstavce lze 
nahradit dokladem o zakoupené věci obsahujícím uvedené údaje.  

Čl. 3 
MÍSTO A ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE (PRÁV Z VADNÉHO 
PLNĚNÍ) 



1. Prodávající přijme reklamaci na adrese: MEDIANUM s.r.o., 
Příčná 129/3, 779 00 Olomouc. Při uplatnění reklamace musí 
kupující prodávajícímu prokázat, že zboží zakoupil u prodávajícího. 
Zpravidla zde uvedené může kupující prokázat kopií prodejního 
dokladu.  

2. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci 
ihned.  

3. Bude-li reklamace vyřízena způsobem, při kterém se kupujícímu bude 
zasílat zboží, nebo jeho část, doručí prodávající toho zboží  
kupujícímu na adresu, kterou si kupující zvolí. Náklady na doručení 
zboží kupujícímu, bude-li reklamace důvodná, nese prodávající. 
Náklady na doručení zboží kupujícímu, nebude-li reklamace 
důvodná, nese kupující pouze v případě, že kupující opětovně uplatnil 
identickou vadu nedůvodně.  

4. Bude-li reklamace vyřízena formou, při které kupujícímu vznikne 
nárok na peněžité plnění, zašle toto plnění prodávající kupujícímu na 
kupujícím označený účet, případně prostřednictvím poukázky na 
adresu kupujícího.  

V Olomouci dne 13.dubna 2021                                  zpracoval : R.Paseka 


