
Reklamačný poriadok 
 

 ÚVODNÉ UsTANOVENIA  
 

Zhotoviteľ je spoločnosť URAP-AUTOMATIZÁCIA spol. s r.o.  
so sídlom Majerská 28, 010 01 Žilina  
IČ DPH: SK2020443040  
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sro, vl. č. 3905/L. 
 
Objednávateľ je subjekt, ktorý so zhotoviteľom uzavrel Zmluvu o dielo (kúpnu zmluvu). 
Platné znenie tohto reklamačného poriadku je zverejnené na webových stránkach spoločnosti  
URAP-AUTOMATIZÁCIA spol. s r.o. – www.urap.sk 
 
Objednávateľ bol pred uzatvorením zmluvy, resp  pred objednávaním tovaru oboznámený 
s reklamačným poriadkom. Za oboznámenie sa s reklamačným poriadkom sa považuje aj jeho 
doručenie objednávateľovi elektronickými prostriedkami, jeho zverejnením v mieste prístupnom 
objednávateľovi pri predaji tovaru, pri jeho objednávaní alebo prevzatí, jeho zverejnením na 
internetových stránkach zhotoviteľa (www.urap.sk). Uzavretím zmluvy, popr. odberom tovaru, 
objednávateľ súhlasí so znením aktuálne platného reklamačného poriadku. 

 
Tento reklamačný poriadok je vydaný  v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky. 
 
 

 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA 
 

URAP-AUTOMATIZÁCIA spol. s r.o. („zhotoviteľ“) zodpovedá za vady, ktoré má dielo pri prevzatí 
objednávateľom  a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v záručnej dobe. 
 
Záručná doba je dohodnutá v zmluve o dielo a začína plynúť dňom odovzdania diela. 
 
Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď objednávateľ po skončení 
opravy bol povinný dielo prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene diela alebo jej 
časti, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového diela resp. jej časti. 
 
Práva zo zodpovednosti za vady diela, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili 
v záručnej dobe. 
 

 UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMÁCIA)  
 

3.1. Objednávateľ si uplatňuje právo na opravu u zhotoviteľa preukázateľne osobne alebo písomnou 

formou na adresu sídla zhotoviteľa, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu 

office@urap.sk, Pri uplatnení reklamácie musí byť vyplnený reklamačný formulár (prístupný na 

www.urap.sk) s popisom vady, mena a kontaktných údajov reklamujúceho, a to bez zbytočného 

odkladu po zistení vady, 

3.2. Objednávateľ je povinný zabezpečiť uchovanie diela v stave zistenia reklamácie až do okamžiku 
prehliadnutia reklamovanej vady zodpovedným zástupcom zhotoviteľa, inak mu nie je možné 
priznať právo z vád tovaru / služby. 

http://www.urap.sk/


3.3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu v štandardných prípadoch do 10 pracovných dní, 
v zložitých prípadoch do 20 pracovných dní po prijatí reklamácie objednávateľovi oznámiť, či 
reklamáciu uznáva alebo nie a informovať objednávateľa v akom termíne začne s 
odstraňovaním reklamovanej vady. 

3.4. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má objednávateľ právo na jej bezplatné, včasné a riadne 
odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje zhotoviteľ a je povinný vadu bez 
zbytočného odkladu odstrániť 
 

3.5. V súlade s prozákazníckym prístupom URAP-AUTOMATIZÁCIA spol. s r.o. vždy poskytne 
objednávateľovi potrebnú súčinnosť k tomu, aby jeho reklamácia bola vybavená k spokojnosti, 
riadne a včas. 
 

3.6. Reklamácia môže byť vyriešená opravou, výmenou za nový tovar lebo poskytnutím primeranej 
zľavy po dohode s objednávateľom. Spôsob odstránenia reklamovanej vady na základe 
posúdenia reklamácie určí zhotoviteľ. Pokiaľ zhotoviteľ posúdi reklamáciu objednávateľa ako 
neoprávnenú, má zhotoviteľ právo na úhradu účelne vynaložených nákladov na posúdenie 
reklamácie a v prípade opravy aj nákladov na opravu diela / služby zo strany objednávateľa. 

3.7. Pokiaľ objednávateľ požaduje preverenie akosti tovaru / služby nezávislými inštitúciami, hradí si 
náklady spojené s odberom vzorky, príp. prevedením skúšok. V prípade, že výsledky takto 
prevedených nezávislých expertíz budú uznané ako nevyhovujúce príslušným predpisom a 
technickým normám, náklady na ich vyhotovenie hradí zhotoviteľ. 

3.8. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať od objednávateľa dokladovanie dodržiavania požiadaviek 
starostlivosti o dielo, ktoré sú súčasťou Protokolu o odovzdaní diela: 

 dielo môže používať iba osoba vyškolená, 

 dielo sa môže používať iba spôsobom určeným (Analýza systému, Príručka užívateľa) 

 dielo nebolo upravované a menené bez súhlasu zhotoviteľa 

 dielo bolo podrobené servisnej starostlivosti v tomto rozsahu: 
o profylaktická prehliadka minimálne 1x ročne 

3.9. Zhotoviteľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad: Protokol o servise. 
  
    
  

 POZÁRUČNÉ OPRAVY  
 
URAP-AUTOMATIZÁCIA spol. s r.o. („zhotoviteľ“) poskytuje pozáručné opravy prostredníctvom 

servisnej zmluvy, a to v lehotách, spôsobom a v cenách určených v zmluve. 

Predmet servisnej zmluvy: 

 profylaktické prehliadky diela, 
 hotovosť s dostupnosťou prostredníctvom HOT LINE kontaktu, 
 držanie náhradných dielov, 
 úpravy a zmeny diela. 

 
 
 
 

  


