
P R Ů V O D N Í   D O P I S   K   R E K L A M A C I

Dodavatel:
GAPPAY, s.r.o.
Olomoucká 134
747 57  SLAVKOV
IČO:47151960
DIČ: CZ47151960

Kupující (zákazník)

Jména a Příjmení:..................................................................................................

Ulice, č.p.:..............................................................................................................

Město, PSČ:...........................................................................................................

Telefon:..................................................................................................................

E-mail:...................................................................................................................

Informace o výrobku

Číslo faktury/ objednávky:....................................................................................

Datum nákupu:......................................................................................................

Název výrobku:.....................................................................................................

Katalogové číslo:...................................................................................................

Popis závady/ nedostatku:.....................................................................................
(Při popisu závady uvádějte, jakým způsobem se závada projevuje, případně, za jakých okolností k závadě došlo. Tímto popisem pomůžete 
k rychlému a přesnému odstranění závady.)

Obsah balení:.........................................................................................................
(Výrobek zasílejte kompletní, včetně veškerého příslušenství – kopie faktury/ paragonu). 

V ……………………………….   dne ……………………           ………………………………………….
                                                                                                 Datum a podpis zákazníka



R E K L A M A C E
JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ REKLAMACE ZBOŽÍ?
Zakoupili jste u nás zboží, které po uplynutí nějaké doby přestalo fungovat, nebo se na něm projevila vada? Připravili 
jsme pro Vás následující návod, jak postupovat v případě, že chcete reklamovat výrobek zakoupený u společnosti 
GAPPAY,  s.r.o..  Vaši  reklamaci  se  pokusíme  vyřešit  v co  nejkratší  možné  době,  nejpozději  však  do  třiceti 
kalendářních dnů (od doručení reklamace), jak nám ukládá zákon.

OBDRŽELI JSTE NEKOMPLETNÍ ZÁSILKU NEBO JINÝ VÝROBEK?
V případě, že k Vám domů dorazila nekompletní zásilka, jiný výrobek, nebo se výrobek neshoduje s popisem na 
prodejním dokladu s popisem výrobku, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení e-mailem info@gappay.cz nebo 
volejte na zákaznickou linku tel.: +420 553 621 212.

Pracovníci  obchodního oddělení  Vás budou v co nejkratší  době kontaktovat  a poradí  Vám,  jak danou situaci  co 
nejrychleji a bez zbytečných vedlejších nákladů vyřešit.

DORAZILA ZÁSILKA S POŠKOZENÝM ZBOŽÍM?
Při přebírání zásilky si prosím dobře zkontrolujte obal a stav zásilky. Pokud je již při převzetí zřejmé, že zásilka není 
v pořádku,  zboží  od přepravce nepřebírejte.  Pokud na první  pohled vypadá zásilka v pořádku,  a přesto je uvnitř 
výrobek poškozen,  je  důležité  událost  co  nejdříve  nahlásit.  V dané situaci  se  prosím obraťte  s dotazem na  naše 
pracovníky na tel. čísle +420 553 621 212 nebo pište své dotazy na adresu info@gappay.cz. 
Reklamace poškozeného zboží zasílejte e-mailem společně s fotodokumentací vadného zboží (nafoťte poškozený 
výrobek včetně obalu). 

Pokud bude reklamované zboží posouzeno jako předmět s neodstranitelnou vadou, potom si sami můžete vybrat, zda 
budete požadovat vrácení zaplacené částky (na bankovní účet kupujícího) nebo si zboží vyměníte za nový či jiný  
výrobek. Reklamovaný předmět se stane zbožím s neodstranitelnou vadou i tehdy, uplyne-li 30 kalendářních dní od 
data, kdy byla Vaše reklamace doručena. A v takovém případě máte i stejná práva (výměna zboží/ vrácení peněz).

ZVOLILI  JSTE  NEVHODNOU  VELIKOST  NEBO  VÁM  NEVYHOVUJÍ  FUNKČNÍ  VLASTNOSTI 
VÝROBKU?
V případě, že zvolíte nevhodnou velikost zboží, nebo vlastnosti výrobku nebudou odpovídat Vašim představám, máte 
nárok na  odstoupení  od  smlouvy do  14-ti  dnů od  převzetí  zboží  nebo  výměnu za  jiné  zboží.  V tomto  případě, 
nevyhovující výrobek důkladně zabalte, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Nejjistější přepravní obal bývá 
původní obal k výrobku, který je určen pro ochranu výrobku při přepravě. Výrobek doporučujeme posílat kompletní,  
včetně  veškerého  příslušenství.  Pro  rychlou  a  snadnou  identifikaci  přiložte  k výrobku  kopii  prodejního  dokladu 
(faktura/paragon) a průvodní dopis, ve kterém popíšete, jaká závada nebo problém se na zboží projevil. Pro tyto účely  
je možné využít formulář pro popis reklamace, „Reklamační protokol“, který naleznete ZDE. 

Pokud Vám reklamované zboží  nevyhovuje  z důvodu zvolení  špatné velikosti,  nebo neodpovídá svou podstatou 
Vašim požadavkům, můžete se  sami  rozhodnout,  zda budete požadovat  vrácení  zaplacené částky (odstoupení  od  
smlouvy) nebo si zboží vyměníte za jiný výrobek.

Pokud si nejste jisti jak postupovat, neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení. Rádi Vám poradíme.

KDO NESE NÁKLADY SPOJENÉ S REKLAMACÍ?
Za předpokladu,  že obchodní  oddělení  uzná,  že Vaše reklamace je oprávněná,  nebo není  možné zboží  z důvodu 
neodstranitelné vady opravit, máte právo na náhradu nutných nákladů spojených s vyřízením reklamace. Jedná se 
především o poštovné za zaslání zboží k opravě na adresu společnosti GAPPAY, s.r.o. Na náhradu těchto výdajů však 
nemáte nárok v případě, že bude Vaše reklamace odmítnuta a považována za neoprávněnou nebo za předpokladu, že 
došlo k nevhodnému zvolení zboží z Vaší strany (např. nevhodné zvolení velikosti oblečení či obojku).  O dalším 
postupu Vás budeme informovat!

Máte-li  jakékoliv dotazy ohledně postupu při reklamaci nebo potřebujete zjistit, v jakém stavu se Vaše reklamace 
nachází,  obraťte  se  prosím  na  naši  zákaznickou  linku  +420 553 621 212  nebo  zašlete  dotaz  na  adresu 
info@gappay.cz . Rádi Vám poradíme!
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