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V dne‰ní spotfiebitelské dobû se kaÏd˘ den setkáváme s rÛzn˘mi formami
obchodu. Z obchodu jako takového vypl˘vají právní dÛsledky a následky
a to jak pro prodávajícího, tak pro kupujícího. Málo kter˘ kupující, chcete-
li spotfiebitel, v‰ak zná v‰echna svá práva a povinnosti. Není se ãemu di-
vit. VÏdyÈ jen Sbírka zákonÛ pro rok 2011 obsahuje nûkolik tisíc stran tex-
tu a orientaci v ní je lep‰í pfienechat odborníkÛm. Ov‰em ti si zase za svo-
ji práci nechají náleÏitû zaplatit.

Stalo se vám nûkdy, Ïe jste neu-
spûli s reklamací zboÏí? Chcete
odstoupit od nev˘hodné smlouvy?
Pfii‰lo vám podezfielé vyúãtování
za telefon? Nebo si jen nejste jisti,
jaká práva jako spotfiebitel máte?
Ve spolupráci s Obãansk˘m sdru-
Ïením spotfiebitelÛ TEST jsme pro
na‰e ãtenáfie dojednali právní po-
radenství z oblasti spotfiebitelské-
ho práva (zahrnující reklamace,
nedodání zboÏí v termínu, po‰ko-
zení odûvu v ãistírnû, pfiedvádûcí
akce, ubytování v hotelu niÏ‰í ka-
tegorie, vysoké vyúãtování za 
energie, podmínky pojistn˘ch, 
úvûrov˘ch a leasingov˘ch smluv

a jiné) na telefonní lince a pfies e-
lektronickou poradnu. Poradenství
je zdarma, v pfiípadû telefonní lin-
ky se platí pouze cena bûÏného ho-
voru.  Na telefonní linku mÛÏete
volat od pondûlí do pátku od 9 do
17 hodin na ãíslo 299 149 009.
Elektronickou poradnu najdete na
stránkách www.dtest.cz/spotrebi-
telska-poradna/. Dozvíte se, jak
postupovat pfii reklamaci a vrácení
zboÏí, co dûlat s nebezpeãn˘m v˘-
robkem, jak odstoupit od smlouvy
uzavfiené na pfiedvádûcích akcích
ãi pfies internet, jaká práva máte,
kdyÏ si vezmete spotfiebitelsk˘ 
úvûr a mnoho dal‰ího.

NíÏe uvádíme konkrétní dotazy,
se kter˘mi se spotfiebitelé na pora-
denskou linku jiÏ obrátili:

Na na‰i telefonickou poradnu se
obrátila spotfiebitelka s dotazem
na dal‰í postup pfii reklamování
pomûrnû drahého digitálního 
zrcadlového fotoaparátu Canon.
V˘robek má jiÏ dva roky a tfii mû-
síce, záruka na nûj odpovídá pou-
ze zákonnému minimu, tedy 24
mûsícÛm. Bûhem záruãní doby se
na vûci vyskytla závada, která
vedla k v˘mûnû vadné souãástky.
I pfies prodlouÏení záruky o dobu,
kterou v˘robek strávil v reklamaã-
ním fiízení se jí tedy nyní -  kdy se

na v˘robku vyskytla podruhé stej-
ná závada - na celou vûc nevzta-
huje  záruka, coÏ prodejce vedlo
k zamítnutí jejího nároku.

Díky na‰í poradnû mÛÏe spotfie-
bitelka prodejci vyvrátit jeho mylné
tvrzení: pro vymûnûnou souãástku
bûÏí nová, 24mûsíãní záruãní doba.
Vyskytne-li se na této souãástce tzv.
záruãní vada, spotfiebitelka má min.
právo na její opravu. Jde-li o vadu
bránící fiádnému uÏití vûci, má prá-
vo poÏadovat v˘mûnu ãi odstoupe-
ní od smlouvy ohlednû celé vûci,
pfiestoÏe ta sama jiÏ v záruce není.

(Pokraãování textu na stranû 16)
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Lékárna Kaufland, Na ¤adech 3, Blansko 
tel.: 516 410 105, GSM: 739 203 776 
e-mail: lekarna.kaufland@centrum.cz 

otevírací doba PO - NE  8,00 - 18,00

V na‰í lékárnû vás ãeká vlídn˘ a profesionální pfiístup,
zákaznické karty, moÏnost platby platebními kartami,
poukázkami, e-tikety, uplatnûní senior pasÛ, pfiijímá-
me e-recepty, máme ‰irok˘ sortiment vãetnû homeo-
patik, kosmetiky, pfiírodní medicíny... 

A hlavnû nás baví starat se o va‰e zdraví! 

Akce mûsíce 
Condrobene 180 tbl Akãní cena 550 Kã
Péãe o va‰e klouby se tfiemi aktivními látkami.
SloÏení: MSM 300 mg, Glukosamin sulfát 750 mg 

Extrakt Boswellie 65%  75 mg 
- napomáhá udrÏovat klouby zdravé 
- podporuje funkãnost kloubÛ 

kÛra na 3 mûsíce 


