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1. Úvod

SpoloěnosťTRENS SK, a. s., sídlom Súvoz 1,g11 32 Trenčín, lČo: łs 525315, zapísaná v obchodnom
registri okresného súdu v Treněíne, oddĺel: Sa, vloŽka číslo: 10582/R (d'alej len,,TRENS SK, a. s"), sa
v prÍpade reklamácie tovaru riadi Reklamačným poriadkom, ktorý je v súlade so zákonom é.25o/20o7 Z' z.
o ochrane spotrebitel'a v znení neskoršÍch predpisov a s občianskym zákonníkom č. 4011964 Z. z. v znení
neskorších predpĺsov. Spoločnosť TRENS SK, a. s' je povinná Kupujúceho informovať o podmienkach,
spôsobe a údajoch o uplatnení reklamácie a o vykonanízáruěných opráv.

2. Všeobecné ustanovenia

Úeel

Tento Reklamačný poriadok upravuje všetky právne vzťahy vznikajúce medzi TRENS SK, a. s' (d'alej v texte
len ,,Predávajúci") na jednej strane a jeho Kupujúcĺmi/Zástupcami (d'alej v texte len ,,Kupujúci") na strane
druhej a to na základe a v súvislosti s uplatňovaním reklamácií Kupujúcich voěĺ Predávajúcemu, ktoré
súvisĺa s kvalitou a poruchami tovaru (d'alej v texte len utovar"), ktoré Predávajúci predáva Kupujúcemu.
Tento Reklamaěný poriadok je v súlade so zmluvnými dokumentmi (napr. Kúpna zmluva, Distrĺbútorská
zmluva atd'.) a upravuje rozsah, podmienky a spôsob uplatnenia zodpovednosti za vady tovaru (d'alej v texte
len ''reklamácia'') vrátane údajov o tom, kde a ako moŽno reklamáciu uplatnit] ako aj o vykonávaní a
podmienkach záručných opráv.
Uzavretím zmluvného dokumentu medzi Predávajúcim a Kupujúcim pristupuje Kupujúci k podmienkam
uvedeným V tomto Reklamačnom poriadku a výslovne s nimi súhlasí.
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Pojmy a ich definície

TRENS SK, a. s. _ Predávajúci - spoloěnosť predstavuje v právnych vzťahoch Predávajúceho' ked'v
súvislosti so zmluvnými dokumentmi predáva Kupujúcemu, /Zástupcovi tovar'

Kupujrici - spoločnosť predstavujúca v právnych vzťahoch Kupujúceho, ked' v súvislosti so zmluvnými
dokumentmi kupuje tovar od Predávajúceho.

Zástupca _ distribritor, predstavuje v právnych vzťahoch Kupujúceho, ked'v súvislosti s Distribútorskou
zmluvou kupuje tovar od Predávajúceho.

Koneěný užívatel' - predstavuje osobu alebo obchodnú spoločnosţ ktorej bol tovar predaný
prostredníctvom Zástupcu.

Reklamácia - je písomný podnet Kupujúceho adresovaný Predávajúcemu, ktorým uplatňuje námietky,
sťaŽnosti, vytýka poruchy tovaru so Žiadosťou o opravu alebo výmenu alebo uplatňuje námietky na
kompletnosť tovaru.

oprávnená reklamácia - porucha tovaru v záručnej dobe, spôsobená TRENS SK, a. s. v dôsledku
výrobných, materiálových alebo konštrukěných chýb dodaného tovaru (skrytých alebo zjavných) alebo
nekompletnosti dodaného tovaru'

Neoprávnená reklamácia _ porucha tovaru spôsobená Kupujúcim alebo Koneěným uŽívatelbm alebo
porucha tovaru uplatňovaná po uplynutí záručnej doby.

PredíŽená záruěná doba - písomne dohodnutá záručná doba určená zmluvným dokumentom, predĺŽená
na základe mimoriadnych podmienok po vzájomnej písomnej dohode medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

Materiálová záruka - zaručuje Kupujúcemu, za podmienok určených zmluvným dokumentom, odstránenie
reklamovanej poruchy tovaru, ktorá bola Predávajúcim posridená ako oprávnená a to dodaním potrebných
náhradných dielov na náklady Predávajúceho.

Personálna záruka - vopred písomne dohodnuté podmienky určené zmluvným dokumentom, ktoré
zaručujú Kupujúcemu odstránenie reklamovanej poruchy tovaru, ktorá bola Predávajúcim posúdená ako
oprávnená. Náklady hradí Predávajúci.

Protokol o servisnom zásahu - formulár, ktorý slúŽi ako písomný doklad o vykonanej servĺsnej činnosti
(Príloha č. 1).

Záruěná doba - je doba urěená zmluvným dokumentom, počas ktorej sa TRENS SK, a. s. zaručuje za
podmienok vyplývajúcich zo zmluvného dokumentu, odstránĺť reklamovanú poruchu tovaru na vlastné
náklady alebo servisnými technikmi Zástupcu, prĺčom podmienky sú dohodnuté v zmluvnom dokumente.

Záruěná oprava - odstránenie poruchy tovaru spôsobenej Predávajúcim, vzniknutej v záručnej dobe, za
podmienok určených zmluvným dokumentom a na náklady Predávajúceho. odstľánenie poruchy tovaru
vykonávajú servisní technici Predávajúceho alebo servĺsní technici Zástupcu, priěom podmienky sú
dohodnuté v zmluvnom dokumente.

Pozáruěná oprava - je odstránenie poruchy vzniknutej na tovare po ukončenej záručnej doby, prĺčom
úhradu všetkých nákladov spojených s odstránením poruchy hradí Kupujúci.

Návod na použitie - je písomný dokument v písomnej alebo elektronickej forme, ktorý je povinnou
sprievodnou dokumentáciÔu tovaru pri jeho dodaní Kupujúcemu. Dokument je aj označovaný Návod na
pouŽívanie, Návod na obsluhu a údrŽbu stroja.
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3. Externé - zákaznícke reklamácie

Záručné podmienky

a

a

oĺŽka záručnej doby je stanovená v zmluvnom dokumente a zaěína plynúť momentom dodania tovaru

Kupujúcemu.
Spoločnosť TRENS SK, a. s. (d'alej len ,,Predávajúci") poskytuje záruku na vlastnosti tovaru dané

normami a technickými podmienkami platnými v dobe jeho predaja, a Že bude spôsobĺlý vyuŽívania na

úěel, pre ktorý sa obvykle tento tovar pouŽíva.
Na účel dodrŽania záručných podmienok, uvedených v zmluvnom dokumente a v sprievodnej
dokumentácií k tovaru _ Návod na obsluhu, je Kupujúci povinný počĺnať si tak, aby nedochádzalo ku

škode na tovare, šetrne s tovarom zaobchádzať a pouŽívať ho v takých podmienkach, ktoré nemajú za
následok dočasné alebo trvalé kvalitatívne zmeny na vonkajších alebo vnútorných súčastiach tovaru.

Zástupca okamihom prevzatia tovaru od Predávajúceho v zmysle Distribútoľskej zmluvy, preberá na

seba zodpovednosť za zhodu tovaru s platnýmĺ technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými
predpĺsmĺ a normami platnými v dobe predaja tovaru na danom teritóriu'
Predávajúci nezodpovedá za poruchy tovaru spôsobené tým, Že Kupujúci nedodrŽal bezpečnostné a
technické pokyny Predávajúceho, uvedené v sprievodnom dokumente tovaru Návod na obsluhu.

Predávajúci nezodpovedá za poruchy tovaru, ku ktorým došlo počas prepravy tovaru, ak nebolo v

zmluvnom dokumente dohodnuté inak.

Predávajúci nezodpovedá za poruchy tovaru, ktoré mohol Kupujúci pri prvej prehliadke zistit, najmä
nezodpovedá za to, ak Kupujúci neskÔr ako do 7 (siedmych) kalendárnych dní odo dňa dodania tovaru
písomne neoznámĺ Predávajúcemu, chýbajúce časti tovaru, alebo mechanické poškodenie tovaru

zistitel'né uŽ pri prevzatí tovaru.
Aby sa zachovala platnosť záruky, je nutné dodrŽiavať a zaznamenávať postupy údrŽby tovaru

špecĺfikované Predávajúcim, uvedené v sprievodnom dokumente tovaru - Návod na obsluhu.

Zělruka nemôŽe byť uznaná na poruchy, v prípade nasledujúcich obmedzení a výnimiek zo záruky:
_ na časti tovaru, ktoré sú v priebehu normálneho pouŽívania predmetom opotrebovania, vrátane

náterov, povrchovej Vrstvy a stavu okien, Žiaroviek osvetlenia, tesnení a pod., ľesp' rýchlo sa
opotrebujúcich dĺelov uvedených v sprievodnom dokumente tovaru - Návod na obsluhu,

_ boli na tovare vykonané úpravy, opravy, neoprávnené manipulácie, nebol správne ošetrovaný
alebo sa obsluhoval nesprávne,

_ Kupujúci, Konečný uŽívatel'alebo iná osoba vykonali alebo sa snaŽili vykonať na tovare zmenu
bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho,

_ bol vykonaný zásah do tovaru inou osobou ako Predávajúcĺm alebo servisným technikom
Zástupcu,

- inštalácia tovaru bola vykonaná iným subjektom ako Predávajricim alebo servisným technikom
Zástupcu.

Táto záruka neplatí pre poškodenĺe spôsobené vonkajšími vplyvmi alebo predmetmi, ktoré nemôŽe
predávajúci ovplyvniť:_ tovar bol skladovaný alebo používaný vo vlhkom, v prašnom, chemĺcky ěi inak agresívnom

prostredí,
_ došlo k poškodeniu tovaru v dôsledku Živelnej pohromy alebo vonkajších nepredvÍdaných vplyvov,
_ bol tovar nesprávnym skladovaním vystavovaný vplyvom nepriaznivého počasia (sneh, dáŽd',

slnko a pod.),
- tovar bol poškodený krádeŽou, vandalizmom...
Uvedené poškodenia nie sú zoznamom všetkých prípadov, ktoré môżu spôsobĺť porušenie záručných
podmienok. Ak sa preukáŽe, Že reklamovaná porucha tovaru bola spôsobená Kupujúcim a to
poškodením tovaru, nesprávnym pouŽívaním, nevhodnou manipulácĺou alebo iným porušením
záručných podmienok, a Kupujúci napriek tomu, Že o tejto skutočnosti vedel alebo vedĺeť mohol,
poruchu reklamoval, moŽe Predávajúci od Kupujúceho poŽadovať náhradu škody, ktorú tým Kupujúci
Predávajúcemu spôsobil.
Kupujúci súhlasí s obmedzeniami a ohraničením svojich práv týkajúcich sa náhrady jemu vznĺknutých
škôd uvedenými v tomto reklamačnom poriadku, ale nie len v ňom, ako súčastbu písomnej dohody
uvedenej v zmluvnom dokumente s Pľedávajúcim alebo s jeho autorizovaným zĺástupcom' Kupujúci

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
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si uvedomuje a uznáva, Že cena tovaru by bola vyššia, ak by sa od Predávajúceho vyŽadovala

zodpovednosť za škody a sťaŽnosti mimo rozsahu platnosti tejto záruky.
V prípade oprávnenej záručnej reklamácie, bude reklamovaná porucha tovaru odstránená v ěo

najkratšej moŽnej lehote, prípadne bude bezplatne Vymenený tovaľ, pričom spôsob vyriešenia

reklamácie určí Predávajúci.
V prípade predaja tovaru Zástupcovi, tento v zmysle Distribútorskej zmluvy zodpovedá za realizáciu
záručného, pozáručného servisu a zabezpečuje si na vlastné náklady vydanie certifikátu o zaškolení
pracovníkov oprávnených vykonávať servis na tovare Predávajúceho. Predávajúci zaručuje Zástupcovi
len materiálovú záruku. Predávajúcije povinný v zmysle Dílerskej zmluvy zaškoliť personál Zástupcu.
V prípade, Že Zástupca nepoŽiada o realizáciu školenia, je za realizácĺu záruěného, pozáručného
servisu zodpovedný Predávajúci a to na náklady Kupujúceho v zmysle Distribútorskej zmluvy.

V prípade neoprávnenej záručnej reklamácie, budú Kupujúcemu fakturované náklady súvisiace s
odstránením reklamovanej poruchy tovaru.
V prípade mimozáruěnej opravy, hradí náklady na odstránenie poruchy tovaru Kupujúci, pričom tĺeto
sú vopred stanovené Predávajúcim.
Práva zo záručnej doby (pohl'adávku z titulu záruky) nie je moŽné postúpiť na tretiu osobu.

Predmet reklamácie

o Predmetom reklamačného konania medzi PredávajÚcim a Kupujúcim môŽe byt:
_ tovar alebo niektorá jeho časţ na ktorom sa počas záručnej doby prejavÍ porucha spôsobená

výrobnou vadou alebo vadou materiálu,
- iné zariadenie a/alebo iný tovar, ktorý Kupujúci nadobudol do vlastníctva kúpou od Predávajúceho,

na ktorom sa poěas záručnej doby prejaví porucha spôsobená výrobnou vadou alebo vadou

materiálu,
- náhradné diely, ktoré Kupujrici nadobudol do vlastníctva kúpou od Predávajúceho, a na ktorých sa

poěas záručnej doby prejaví porucha spôsobená výrobnou vadou alebo vadou materiálu,
- servisné práce vykonané servisnýmitechnikmi Predávajúceho,
- inštalačné práce vykonané servisnýmitechnikmi Predávajúceho.

o V prípade výmeny tovaru Kupujúcemu v rámci záručnej doby, začína plynúť nová záručná doba a to

odo dňa odoslania tovaru Kupujúcemuav prípade výmeny častítovaru,začínaplynúťnovázáručná
doba odo dňa výmeny (pri servisnej čĺnnosti) alebo odoslania náhradného dielu (poštou, kuľiéľskou
sluŽbou, osobným odberom...).

Registrácia záruky

o Kupujúci/Zástupca je povinný:
_ po inštalácií tovaru vyplniť všetky povinné údaje nachádzajúce sa v Registľačnom formuláľi

(Príloha ě. 2) - čím je potvrdená záručná doba tovaru,
- vyplnený formulár odoslať na emailovú adresu seľvis@trens.sk.

o V prípade vzniku reklamácie, slúŽĺ Predávajúcemu vyplnený Registraěný formulár k získaniu
potrebných údajov pre realizáciu záruěného/pozáručného servisu.

o V prípade problémov s tovarom, je Kupujĺjci povinný:
oboznámiť sa s obsahom sprievodnej dokumentácie tovaru - Návod na obsluhu.

_ napriek pretrvávajúcemu problému s tovarom, kontaktovať Predávajúceho a to prostredníctvom
vyplnenia Reklamačného protokolu (Príloha ě. 3), ktorý je potrebné poslať na niŽšie uvedený e -
mail: servis@trens.sk

4. Uplatneniereklamácie

Postup pred uplatnením reklamácie

Kupujúci je povinný o poruchách tovaru informovať Predávajúceho a to bezodkladne po tom, ako
Kupujúci vykoná prvú prehliadku tovaru po jeho prevzatí. Predávajúci nezodpovedá najmä za to, ak
Kupujrici neskôr ako do 7 (siedmych) kalendárnych dní odo dňa dodanĺa tovaru písomne oznámi

a

a

a

a

Strana 5 z 11



'Ý\: i ]l )i']( -A'. -)l \l:2^ţ 1A(. i( -i l (' { i:?( ] ]( )\/

a

... stnce 1937

Predávajúcemu, chýbajúce častitovaru, alebo mechanické poškodenie tovaru zistitel'né uŽ pri prevzatí

tovaru.
Pred uplatnením reklamácie je Kupujúci povĺnný dôkladne skontrolovať, či poruchy tovaru nie sú
spôsobené nesprávnym pouŽívaním tovaru (nedodržaním predpisov a pokynov uvedených v
technických podmienkach a v Návode na obsluhu).

Postup uplatnenia reklamácie

o Všetky poruchy tovaru je Kupujúci povinný oznámĺť písomne prostredníctvom Reklamačného
protokolu (Pľĺloha ě. 3), zverejneného na internetovej stránke Predávajúceho'

o Kupujúcije povinný vyplniť reklamačný protokol, v ktorom presne popíše vadu a spôsob, akým sa vada
prejavuje (túto doloŽiť fotografiou alebo videom).

. Predávajúci o obdrŽaní reklamácie písomne (poštou, e-mailom, faxom) informuje Kupujúceho a to
najneskôr do nasledujúceho pracovného dňa od jej obdrŽania'

Vybavenie, ukoněenie reklamácie
. Predávajúci je povinný písomne (faxom, poštou, e-mailom) informovať Kupujúceho o oprávnenosti

alebo neoprávnenosti reklamácie, a v prípade oprávnenosti o spôsobe riešenĺa predmetnej reklamácie,
priěom si vyhradzuje právo na konečné rozhodnutie ohl'adom spôsobu odstránenia poruchy

oprávnenej reklamácĺe.
o Predávajúci si vyhradzuje právo na rozhodnutie o spôsobe odstránenia poruchy tovaru:

- vykonaním servisnej činnosti pre odstránenie poruchy,
- dodaním náhradného dielu.

o V zmysle Distribútorskej zmluvy môŽe Predávajúci vyslať, po vzájomnej dohode so Zástupcom, na

vykonanie záruěnej opravy tovaru svojho špecialistu.
. Predávajúci sa zaväzuje začať s odstraňovaním reklamovanej poruchy bez zbytoěného odkladu po

obdržaní reklamaěného protokolu.
o V prípade nesplnenia akejkolVek povĺnnosti Kupujúceho/Zástupcu uvedenejv Reklamačnom poľiadku

nie je moŽné zo strany Predávajúceho reklamáciu vyriešĺť.
. Predávajúci neakceptuje Žiadne finančné odškodnenie bez predošlého písomného odsúhlasenĺa.

Predávajúci v Žiadnom prípade nebude niesť zodpovednosť za Žiadne špeciálne, vedl'ajšie, nepriame
alebo následné škody, ako je strata na zisku, strata zmluvy, škoda na majetku, škoda na pouŽitĹ nákup
náhrady, alebo zodpovednosti tretím stranám.

o V prípade, Že riešenie reklamovanej poruchy vyŽaduje prepravu tovaru do servĺsného miesta
Predávajúceho, náklady na prepravu hradí a znáša Predávajúci.

o Riešenie oprávnenej reklamácie je ukončené podpisom Kupujúceho alebo ním poverenej osoby do
protokolu _ Protokol o servisnom zásahu (Príloha č. 1), ktorým súhlasí so spôsobom odstránenia
reklamovanej poruchy tovaru.

5. Prílohy

Vydaním organizaěnej smernice sa zrušuje platnosť os 01-02-412014 zo dňa 20. augusta 201 4.
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PRoToKoL o sERvlsNoM zÁsmu

obJednávka
Zákazka č.

TRENS SK,9.S.
SÚvoz 1, 91 1 32 TĺenčÍn, Slovensko
tČo:łsszsgĺ s

tel:O327412620
servĺs@trens.skě'

TYP STROJA:FIRMA:
VYROBNÉ ClSLo:IJLICA:
RoK VÝRoBYODDELENIE:
RlAD|AclsYsTËMMESTO:

KoNTÁKŤNÁ osoBA TYP ZARUKY

-)o
ď'
t*
aĄ

.YzN
Y
N

śenls Ser.RoklamácialJvédenlâ do

lĺst č.

list tvoÍĺ n€oddeliternú tohlo 9ervisného

ÄNo NIIEsERVls UKoNČENÝ

Dálum:

Podpis servisného technlka:

sTANovlsKo A ŞP|

DáÎum:

svojim podpisom potvĺdzujem rozsah vykonaných prác, použltie náhÎádných dlelov a berlem n8 vedoml€ odporÚčanĺo Uvodené vyššle

Podpis zákaznÍka:
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pnĺcovtĺÝ vÝxlz

stÍavnéstravné

SPOLUSPOLU

Prácu Vykon8li uznanie výkonu/polvÍdenie správnosti

Meno a podpis servlsného Îechnika: Meno

Meno a podpis servisného technikE:

DáÎum:

Podpis zókaznĺka

Dátum:

kĺnCas od - dodátum ceŚtâ z - kam

ŚeÍY. téchnlk:sérv. t€chnll(: ovto. c.:evld. ć.:
uâIum ř,Ílcnoo oclchod PlaÎl zâK. Plâll ooo.uocnoo Platl zâl(. PlaÎl ooo.Datum Pľlcnoo

SUMAR:ŞuMAl{:
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ReelsĺRÁcn zÁnuxv

WARRANW REGISTRATION NOTICE

VáŽený zákazník. Aby sme mohli zaviesť do našich záznamov údaJe o koncovom uźívateľovl 9troja

prosĺme vás o zaslanie registraěného formulára na emállovtl adresu servls@tľens.ek

Dear customer' We ask you to send to us Waľranty Registratlon Notlce to e - mall address
servls@trens.sk to apply the datas about the end user of thë machlne to ouľ records.

Typ stroja
Type of machlne

Výrcbné číslo
Serlal No.

Neme

Dátum inštalácie :

Date oí lnstallatlon :

Kontaktná osoba
Contact Person

me ěíslo
Number

pľedajcu (dĺleľa)

zov Íirmy, ktorá vykonala inštaláciu stľoia:
me of company perfoĺmed installatlon:

záruţ

a oíwananţ

materlálová

personálna

áno/yes

áno/yes

nie/no

nie/no

a.s, 4
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REKLAMACľÝ pnoľoKoL

Pľotokol
o nezhodnom
výrobku:

TRENS SK, a.s. lĺslo protokolu:

Kontâkülć osobâ3
KupujúcľDodávat ll

Kţlpna zmluva/obled návka
uplatnenla reklamácle:

sľojal

llat ěĺglo:

Výľobolť typ śtÍojá:

Dátum expedícle/dótum dodenla
toveľu:

Poěet relĺtamovaných kE:

i''ĺłtt'i.iiin'idükÚj.::::].]']'-:.:1]ĺ..].i.:...-:.:,::.l{:1:i::|

Vyladrçnle Konšţukcle:

spôłob rtešenla rgklamícle: I

Nđvŕrilešonlr'Bktrniáclo: ' ' . l

Dátum:

RKK-SMK-01 /05/r 2
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zÁpls o oDoVzDaľí sľno.lA Do RIADNEJ TRVALe.I pngvÁozxv

Dodávatel'/\lýrobca:

TRENS SK, a. s.

Súvoz 1

91132 Treněín

Slovenská republika

Odberatel':

Typ stroja:

Výrobné ěíslo:

Stroj bol riadne uvedený do trvalej prevádzky
Spĺňa základné poŽiadavky bezpeěnosti ochrany
Všetky bezpeěnostné zariadenĺa sú plne funkčné
obsluhujúci personál bol dôkladne pouěený o práci na stroji
Personál bolzaškolený na bežnú elektľickú a mechanickú údrŽbu
Bolĺ odskúšané všetky funkcie stroja
Zariadenie pracuje bezchybne

Poznámka:

V .............................', dňa

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Odberatel': Dodávatel' /Výrobca:
TRENS Sţ a. s.

Kontäktné inĺoľmáclo
(+421) 32 398 99 00
tÍens@trens.sk
www'tľens.sk

Adresa
TRENS SK, a.s.,
Súvoz 1,91 1 32 TrenčÍn
Slovenská ĺeoublika

lnfořmáclo o gpoločnostl
lČ DP|l:sK20230229B0
lČo: ł5 525 3l 5
oR os TN' oddiel:SA. Vlożka č.: 'l0582/R


