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Obecná ustanovení  
Tento reklamační řád platí pro zboží zakoupené v internetovém obchodě prodávajícího provozovaném 
na internetové adrese www.gabriela-eshop.cz 
Je-li v návodu k výrobku uveden jiný subjekt/firma, určený k opravě, uplatní kupující právo na opravu u 
subjektu/firmy určeného k provedení záruční opravy.  
 
Právo na odstoupení od smlouvy  

Prodávající nabízí možnost odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14-ti dnů. Lhůta pro 

odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne následujícího po dnu, kdy kupující obdrží 

kompletní produkt.  

Své rozhodnutí odstoupit od smlouvy nám prosím oznamte, a to vyplněním formuláře pro 

odstoupení od smlouvy prostřednictvím emailu: gabriela-eshop@seznam.cz   
Při vrácení zboží bez udání důvodu musí zákazník předložit doklad o koupi – účtenku / fakturu - nebo 
jinak prokázat zakoupení zboží u prodávajícího. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností 
kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu, a to snížením hodnoty 
zboží, které se promítne do vrácené částky. Právo na odstoupení od smlouvy se netýká použitých 
kávovarů Caffitaly a potravin. 
 
Odpovědnost za vady, reklamace, záruka  
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o 
vadě zboží věděl, nebo ji sám způsobil. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u 
dodaného zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.  
Životnost výrobku se nemusí krýt s pojmem záruční doba. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci 
způsobené jejím obvyklým užíváním. Nadměrné nebo dlouhodobé opotřebení výrobku (např. u 
punčochového zboží nebo ponožek) nemůže být reklamováno jako vada výrobku.(OZ §2167).  
 
Součinnost zákazníka  
Reklamaci zboží nám prosím nahlaste prostřednictvím emailu: gabriela-eshop@seznam.cz  Následně 
nám zboží zašlete zpět na naši adresu:  
Obchod Gabriela – Lubomír Ježek 
Merhautova 4 
613 00  Brno 
 
Zákazník je povinen předložit reklamované zboží zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. 
Prodávající je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše 
uvedené zásady obecné hygieny (zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví). Zákazník je 
povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace. Zejména doložením nákupu, uvedením 
svého jména, příjmení, kontaktního údaje (e-mail nebo telefonní číslo), adresy, data reklamace, 
obsahu reklamace, požadovaného způsobu vyřízení reklamace a řádného zdůvodnění reklamace.  
 
Lhůta pro vyřízení reklamace  
Po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodne pověřený zaměstnanec o 
reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů, nebo v této lhůtě kupujícímu oznámí, že 
je k rozhodnutí nutné odborné posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena 
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem, pokud se 
zákazníkem nebude dohodnuta delší lhůta. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná 
práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Při uplatnění práva z vadného plnění musí 
prodejce (nebo servis) vystavit kupujícímu potvrzení, kde uvede datum přijetí reklamace, její obsah a 
především požadovaný způsob vyřízení ze strany kupujícího.  
Pokud si zákazník nepřevezme zboží po uplynutí jednoho měsíce po vyřízení reklamace, může mu být 
účtovaná částka odpovídající skladování výrobku na provozovně, a to až do výše hodnoty 
reklamovaného výrobku.  
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Mimosoudní řešení sporů  

Kupující má v případě sporu právo navrhnout prodávajícímu mimosoudní řešení sporu např. 

prostřednictvím Sdružení obrany spotřebitelů viz http://www.asociace-sos.cz/reklamace-a-bezplatne-

mimosodni-reseni-spotrebitelskeho-sporu/ Prodávající může souhlasit s takto navrženým 

mimosoudním řešením vyvstalého sporu. V případě nesouhlasu prodávajícího bude předmětný spor 

rozhodovat s konečnou platností obecný soud. Má-li kupující za to, že došlo k porušení zákonných 

práv spotřebitele ze strany prodávajícího, má právo se obrátit se svou stížností na Českou obchodní 

inspekci, případně na obecní živnostenský úřad. 
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