
ZÁRUČNÍ LIST 
 

Prodávající: AsisImport s.r.o. 

IČ: 27203093 

DIČ: CZ27203093 

Sídlo: Janovská 393, 10900 Praha 10 

Provozovna: 5. května 1779, 250 82 Úvaly 

Prodávající je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, 

vložce 104158. 

Kontakt: www.ait-praha.cz, www.ledpoint.cz, www.ledpoint.eu  

               tel: 246 027 730-737, fax: 246 027 733 

    e-mail: info@ait-praha.cz, lapka@ait-praha.cz  

 

Výrobek: .....................................................................................................................................  

 

Záruční lhůta: 24 měsíců od data převzetí zboží kupujícím nebo doručení zboží do místa 

určení. Záruka se prodlužuje o dobu, po níž byl výrobek v záruční opravě. Po uplynutí lhůty 

nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit bez předchozí dohody obou stran. Jedná-li se o 

použité zboží, zkracuje se tato lhůta na 12 měsíců.  

 

Postup při reklamačním řízení: Kupující uplatní svá práva z vadného plnění bez zbytečného 

odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada, nejdéle však do 24, resp. 12 měsíců od data 

převzetí zboží nebo doručení zboží do místa určení. Tato práva lze uplatnit v místě nákupu 

nebo v provozovně prodávajícího v ul. 5. května 1779, Úvaly, okr. Praha-východ, tel. 246 027 

734, fax: 246 027 733, e-mail: lapka@ait-praha.cz. Zakoupení výrobku kupující doloží 

fakturou, záručním listem, výpisem z účtu nebo jiným věrohodným způsobem. Po uplynutí 

záruční lhůty zajišťuje pozáruční servis pouze prodávající. 

 

Rozsah platnosti záruky: Záruka se vztahuje pouze na vady způsobené chybou výroby nebo 

vadou materiálu, nevztahuje se na běžné opotřebení výrobku nebo vady vzniklé nesprávným 

použitím, příp. neodborným zásahem, chybnou manipulací či živelnou událostí [viz čl. 22 a) 

až j) Všeobecných obchodních podmínek]. Záruka se rovněž nevztahuje na vady, pro které 

byla sjednána nižší cena výrobku, příp. na vady u použitého zboží odpovídající míře 

používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím. Dále se záruka 

nevztahuje na vady zboží, o kterých kupující v době uzavření smlouvy věděl nebo s 

přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět, ledaže se vady 

týkají vlastností zboží, které zboží mělo mít podle kupní smlouvy. 
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ZÁPIS ZÁRUČNÍCH OPRAV 
 
Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ 
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Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“). 

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. 

Prodávající je obchodní společnost Internet Mall, a.s., se sídlem Praha 7, Dělnická 213/12, PSČ 17000; IČ: 26204967, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B., vložka 8501. Internet Mall, a.s. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo 

prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. 

 


