spoleènosti Tesco Stores ÈR, a. s. (dále jen prodávající) platný od 1. 1. 2014

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží pøi pøevzetí nemá vady. Vyskytneli se u zakoupeného zboží vada, má kupující právo vadu reklamovat. Pro
správné posouzení reklamace je nutné, aby reklamované zboží bylo èisté,
kompletní a v souladu s hygienickými pøedpisy nebo obecnými hygienickými
zásadami.
2. Pro zachování práv kupujícího z vadného plnìní (reklamace) je kupující je
povinen pøi používání zboží dodržovat kromì obecnì závazných pravidel
také podmínky pro užívání zboží stanovené v záruèním listì nebo v návodu
na používání, užívat a ošetøovat zboží v souladu s jeho pøirozenou životností.

1. Kupující uplatòuje reklamaci v reklamaèním oddìlení kterékoli
provozovny Tesco s ohledem na prodávaný sortiment.
2. Je-li v záruèním listì uveden jiný podnikatel urèený k provedení
opravy, který je v místì provozovny Tesco nebo v místì pro kupujícího
bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele urèeného k
provedení opravy. Tím uplatnil právo ze záruky.
3. Nákup zboží prokazuje kupující prodejním dokladem, záruèním listem,
byl-li na zboží vystaven, nebo jiným prokazatelným zpùsobem.

1. Pøi prodeji zboží zákazníkùm prodávající odpovídá za to, že zboží nemá vady,
tzn. že prodávaná vìc má vlastnosti, které si strany ujednaly, pøípadnì které
prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující oèekával s ohledem na
povahu zboží a na základì reklamy jimi provádìné, že se vìc hodí k úèelu,
který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se vìc tohoto druhu
obvykle používá, že vyhovuje požadavkùm právních pøedpisù a je v tomu
odpovídajícím množství, míøe nebo hmotnosti.
2. Kupující je oprávnìn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotøebního
zboží v dobì dvaceti ètyø mìsícù.

1. Kupující je oprávnìn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u
nepotravináøského zboží v dobì 24 mìsícù od pøevzetí vìci kupujícím, pokud
na zboží, jeho obalu, návodu, v reklamì v souladu s právními pøedpisy nebo v
záruèním listu není uvedena záruèní doba delší.
2. Na žádost kupujícího je prodávající povinen vydat záruèní list. Umožòuje-li to
povaha vìci, postaèí místo záruèního listu vydat kupujícímu doklad o koupi
zboží.
3. Je-li na prodaném zboží, jeho obalu nebo návodu k nìmu pøipojeném
vyznaèena lhùta, do které musí být zboží použito, nebo doba minimální
trvanlivosti, konèí záruèní doba uplynutím této lhùty.
4. Není-li reklamace na vadu zboží, za které prodávající odpovídá, uplatnìna v
záruèní dobì, právo z odpovìdnosti za vadu zaniká.

1. U vad zboží, které se projeví v záruèní dobì, má kupující právo:
a) jde-li o vadu, kterou lze odstranit, mùže požadovat podle své volby:
• bezplatné odstranìní vady zboží nebo
• ne-li to vzhledem k povaze vady neúmìrné, výmìnu zboží, pokud se však
vada týká pouze souèásti zboží, mùže kupující žádat pouze výmìnu
vadné souèásti,
• nebo není-li ani odstranìní vady zboží ani výmìna zboží možná, mùže
žádat pøimìøenou slevu s ceny zboží nebo mùže od kupní smlouvy
odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.
b) jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, nebo v pøípadì, že pro opakovaný
výskyt vady po opravì (tzn. alespoò dvì pøedcházející opravy stejné vady)
nebo pro vìtší poèet vad (tzn. v dobì uplatnìní reklamace má zboží
alespoò souèasnì tøi rùzné odstranitelné vady) nemùže kupující zboží
øádnì užívat, mùže podle své volby požadovat:
• výmìnu zboží nebo výmìnu její souèásti; nebo
• mùže od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.
c) kupující má stejná práva jako u vad, které nelze odstranit, v pøípadech, že:
• oprava vadného zboží není provedena v pøimìøené dobì od uplatnìní
reklamace (pøíp. ve lhùtì sjednané s kupujícím) nebo
• že by zjednání nápravy kupujícímu zpùsobilo znaèné obtíže.

3. Právo z vadného plnìní kupujícímu nenáleží, pokud:
a) vadu zboží kupující zpùsobil sám; nebo
b) kupující pøed pøevzetím zboží o vadì zboží vìdìl;

2. Vady potravin, vèetnì ovoce a zeleniny, se považují za neodstranitelné.

4. Prodávající neodpovídá za vady:
a) pro které byla poskytnuta sleva z ceny zboží;
b) které vznikly v dùsledku opotøebení zboží jeho obvyklým užíváním; nebo
c) vyplývá-li to z povahy vìci.

U použitého zboží je kupující oprávnìn uplatnit práva z odpovìdnosti za vady
zboží do 24 mìsícù ode dne pøevzetí zboží kupujícím. Prodávající mùže tuto
dobu v dohodì s kupujícím zkrátit, ne však ménì než na 12 mìsícù, tuto dobu
uvede prodávající v dokladu o prodeji zboží.

5. Reklamuje-li kupující vady zboží, je zamìstnanec reklamaèního oddìlení
povinen reklamaci øádnì provìøit a rozhodnout o ní ihned, ve složitých
pøípadech do tøí pracovních dnù od uplatnìní reklamace. Do této tøídenní
lhùty k rozhodnutí o reklamaci se nezapoèítává doba pøimìøená podle druhu
výrobku èi služby potøebná k odbornému posouzení vady. Reklamace, vèetnì
odstranìní vady, musí být vyøízena do 30 dnù ode dne uplatnìní reklamace.
Zamìstnanec reklamaèního oddìlení mùže dohodnout s kupujícím jinou
lhùtu, zvláštì když vyøízení reklamace vyžaduje odborné posouzení.
6. Pokud není kupující spokojen s vyøízením reklamace, pøivolá zamìstnanec,
který vyøizoval reklamaci, pøíslušného manažera, který znovu celou situaci
posoudí a najde pøijatelné øešení.

1. Pokud kupující pøi poskytování služeb veøejného stravování zjistí porušení
pøedepsané kvality, hmotnosti, teploty a míry jídel a nápojù, má právo tyto
vady reklamovat a požadovat bezplatné, øádné a vèasné odstranìní vady.
2. Nesprávnou míru a hmotnost reklamuje kupující pøed ochutnáním nápoje a
jídla.
3. Kvalitu a teplotu jídla reklamuje kupující ihned pøi ochutnání.
4. Nesprávné úètování cen podaného jídla a nápojù reklamuje kupující pøi
placení.
Reklamaèní øád Tesco Stores ÈR a. s. nabývá úèinnosti dnem 1. 1. 2014.

