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REKLAMAČNÝ PORIADOK 
Spoločnosť Antalis, a.s. vydáva tento reklamačný poriadok v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.  - 
Obchodného zákonníka (ďalej len „ObchZ“) pri zodpovednosti za vady a uplatňovaní zodpovednosti za vady 
predávaných tovarov a poskytovaných služieb. 

 

Čl. I Všeobecné ustanovenia 

1. Reklamačný poriadok je dokument vymedzujúci základné záručné podmienky a pravidlá pre uplatnenie 
reklamácie produktov a služieb dodávaných predávajúcim. Ďalej vymedzuje vzťahy a pravidlá pre záručné a 
pozáručné opravy strojov. Prevzatie výrobku kupujúcim sa považuje za prejavenie súhlasu s týmito reklamačnými 
podmienkami. Reklamačný poriadok v tejto forme je platný pre všetky obchodné prípady (kúpne zmluvy), pokiaľ v 
zmluve nie sú dohodnuté iné podmienky. Vtom prípade, sú zmluvné podmienky nadradené tomuto reklamačnému 
poriadku. Vzájomná dohoda je platná iba v prípade, že je predložená v písomnej forme a je potvrdená podpisom 
osôb oprávnených konať za predávajúceho a kupujúceho. 

2. Podstatné porušenie zmluvy zo strany predávajúceho predpokladá, že predávajúci v čase uzavretia zmluvy vedel 
alebo v tomto čase s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola 
zmluva uzavretá, bolo rozumné predvídať, že druhá strana nebude mať záujem na plnení predávajúceho pri 
takomto porušení zmluvy. Ak nie sú tieto kritériá podstatného porušenia zmluvy splnené, ide o nepodstatné 
porušenie. V pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy je nepodstatné. 

3. Ak to pripúšťa povaha predmetu kúpy, má kupujúci právo, aby bola predávaná vec pred ním predvedená a 
prekontrolovaná alebo aby bol kupujúci zoznámený s jej funkciami, údržbou a s technickými a prevádzkovými 
podmienkami, popísanými v návodoch na obsluhu. 

4. Spoločnosť Antalis, a.s., zaručuje kupujúcemu, že zakúpená vec pri prevzatí nemá vady, najmä že: 
- má vlastnosti, ktoré si strany dohodli a ak dojednanie chýba, také vlastnosti, ktoré spoločnosť Antalis, a.s. alebo 
výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru 
- sa hodí k účelu, ktorý pre jej použitie spoločnosť Antalis, a.s. uvádza, alebo ku ktorému sa vec tohto druhu 
obvykle používa 
- je v požadovanom množstve alebo hmotnosti 
- vyhovuje požiadavkám právnych predpisov 

 

Čl. II Vady tovaru 

1. Ak predávajúci poruší svoju povinnosť podľa čl. I. ods. 4 tohto reklamačného poriadku, má tovar vady. Za vady 
tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru než určuje zmluva a vady v dokladoch potrebných na užívanie tovaru. 
Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci zodpovedá za vady tovaru vzniknuté po prevzatí tovaru len vtedy, ak 
ide o vady, ktoré boli spôsobené porušením povinností predávajúceho (nezodpovedá napríklad za vady, za ktoré 
nesie zodpovednosť dopravca, vady spôsobené "vis major" a pod.).  

2. Ak z prepravného dokladu, dokladu o odovzdaní tovaru alebo z vyhlásenia predávajúceho vyplýva, že dodáva 
tovar v menšom množstve alebo len časť tovaru, nevzťahujú sa na chýbajúci tovar ustanovenia o vadách tovaru. 
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3. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia vedel alebo s prihliadnutím na 
okolnosti, za ktorých sa zmluva uzatvorila, musel vedieť. 

4. Práva z vadného plnenia kupujúcemu neprináleží, pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil, najmä tým, že: 

 vec bola inštalovaná alebo používaná v rozpore s návodom na použitie alebo návodom k obsluhe, alebo 
vada vznikla iným nesprávnym používaním (napr. pri nesprávnom napájacom napätí, pripojovaní na 
nesprávne zdroje el. napätia ) 

 vec bola mechanicky poškodená alebo prišlo k nedovolenému zásahu do výrobku 
 vada bola spôsobená inou vonkajšou udalosťou, najmä vniknutím tekutiny alebo neboli dodržané 

podmienky prevádzky predpísané výrobcom (prašné prostredie, vlhkosť, chemické a mechanické vplyvy) 
 vec bola používaná k inému ako  obvyklému alebo výrobcom stanovenému účelu alebo bol pre jej 

prevádzku použitý iný ako predpísaný spotrebný materiál 

5. Kupujúci nie je ďalej oprávnený uplatniť práva z vadného plnenia: 

 u veci predávanej za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena zjednaná 
 na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým používaním 
 u použitej veci na vadu, zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú mala vec pri prevzatí 

kupujúcim, alebo vyplýva  to z povahy veci 

6. Kupujúci je povinný prezrieť si tovar podľa možností čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, 
pričom sa prihliadne na povahu tovaru. Ak je tovar predávajúcemu odosielaný môže sa prehliadka odložiť až do 
doby, keď je tovar dopravený do miesta určenia. Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadil, aby sa prevzal v čase 
prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď 
preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare. 

 

Čl. III Uplatnenie reklamácie 

1. Kupujúci je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru, ktorý je v záručnej dobe, bez zbytočného 
odkladu, po tom, čo: 
- kupujúci vady zistil 
- kupujúci pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť 

Ak si kupujúci túto svoju povinnosť nesplní v stanovených lehotách právo kupujúceho z vád tovaru sa nemôže 
priznať.  

2. Reklamáciu je možné uznať ako oprávnenú v prípade preukázania nasledujúcich skutočností: 

 vec  bola  zakúpená  od  spoločnosti  Antalis, a.s. alebo  od  spoločnosti  zo  skupiny  ANTALIS;  túto 
skutočnosť kupujúci preukáže platným daňovým dokladom s vyznačením dátumu predaja 

 kupujúci upozornil na vadu predávajúceho bez zbytočného odkladu v zmysle bodu 1 tohto článku 
 vec je označená úplným identifikačným štítkom výrobku s čitateľným výrobným číslom; 
 vec je vadná; za tým účelom je kupujúci povinný predložiť vadnú vec so všetkým príslušenstvom v sídle 

spoločnosti Antalis, a.s., alebo vadu preukázať servisnému technikovi autorizovaného servisu; 
 jedná sa o vadu, za ktorú spoločnosť Antalis, a.s. zodpovedá z dôvodu vadného  plnenia; 
 nejedná sa o vadu, ktorá bola vytýkaná už v minulosti, pokiaľ bola na takúto vadu poskytnutá primeraná 

zľava z kúpnej ceny 
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Čl. IV Nároky z vád tovaru pri podstatnom porušení zmluvy 

1. Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom, môže kupujúci: 

- požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, pokiaľ to nieje vzhľadom k povahe 
vady neprimerané, v prípade, ak sa vada týka iba súčasti veci, môže žiadať iba výmenu súčasti věci 
- požadovať dodanie chýbajúceho tovaru, 
- požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné, alebo 
- odstúpiť od zmluvy. 

2. Voľba medzi týmito nárokmi z vád tovaru patrí kupujúcemu len, ak ju oznámi predávajúcemu pri oznámení vád. 
Uplatnený nárok nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho. V opačnom prípade má nároky z vád tovaru 
ako pri nepodstatnom porušení zmluvy. 

3. Ak sa však následne ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané 
náklady, môže po upozornení predávajúpcim kupujúci požadovať dodanie náhradného tovaru. 

4. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady 
neodstráni, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy. 

5. Primeranou lehotou sa rozumie lehota max. 60 dní odo dňa uplatnenia vád u predávajúceho.  

6. Pri dodaní náhradného tovaru je predávajúci oprávnený požadovať, aby mu na jeho náklady kupujúci vrátil 
vymieňaný tovar v stave, v akom mu ho dodal. Ak to už nie je možné (tovar spotreboval, predal a pod.), kupujúceho 
nároky z vád zanikajú.  

 

Čl. V Nároky z vád pri nepodstatnom porušení zmluvy 

1. Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci:  

- požadovať dodanie chýbajúceho tovaru  
- požadovať odstránenie ostatných vád tovaru.  

2. Vady je predávajúci povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru, ak sú vady odstrániteľné, alebo 
dodaním náhradného tovaru za vadný tovar. V prípade, ak sa vada týka iba súčasti veci, môže kupujúci žiadať iba 
výmenu časti veci.  

3. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej lehote (max. 60 dní odo dňa uplatnenia vád u 
predávajúceho), môže kupujúci od zmluvy odstúpiť, na čo však musí predávajúceho vopred písomne upozorniť. 

4. Pri dodaní náhradného tovaru je predávajúci oprávnený požadovať, aby mu na jeho náklady kupujúci vrátil 
vymieňaný tovar v stave, v akom mu ho dodal. Ak to už nie je možné (tovar spotreboval, predal a pod.), kupujúceho 
nároky z vád zanikajú.  

 

Čl. VI Osobitné ustanovenia o účinkoch odstúpenia od zmluvy 

1. Kupujúci nemôže od zmluvy odstúpiť, ak vady včas neoznámil predávajúcemu. 
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2. Účinky odstúpenia od zmluvy nevzniknú alebo zaniknú, ak kupujúci nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho 
dostal. Toto však neplatí, ak k zmene stavu tovaru došlo výlučne v dôsledku prehliadky riadne vykonanej za účelom 
zistenia vád tovaru. 

Čl. VII  Vysporiadanie reklamácie 

Podmienkou pre vysporiadanie reklamácie je skutočnosť, že kupujúci k vysporiadaniu reklamácie poskytol všetku 
potrebnú súčinnosť, najmä že umožnil spoločnosti Antalis, a.s. reklamovanú vec preskúmať. 

Spoločnosť Antalis, a. s. informuje kupujúcich o vyriešení reklamácie prostredníctvom elektronickej pošty na 
kupujúcim uvedenú e-mailovou adresu. V prípade, že informácie o vyriešení reklamácie kupujúcemu z akéhokoľvek 
dôvodu doručená do 60 dní odo dňa jej uplatnenia, je kupujúci povinný dostaviť sa bez zbytočného odkladu po 
uplynutí tejto lehoty k vyriešeniu reklamácie do sídla spoločnosti Antalis, a.s. Pokiaľ si kupujúci napriek písomnej 
výzve nevyzdvihne reklamovanú vec ani po uplynutí mesačnej lehoty odo dňa vyriešenia reklamácie, môže 
spoločnosť Antalis, a.s. po predchádzajúcom upozornení reklamovanú vec vhodným spôsobom predať na účet 
kupujúceho a výťažok mu vydať bez zbytočného odkladu po odpočítaní skladného ( 5,-Eur denne od prvého dňa 
nevyzdvihnutia veci po zaslaní upozornenia) a účelne vynaložených nákladov s predajom.  

  

Servisné podmienky strojov 
Servisné podmienky upravujú poskytovanie servisných služieb zákazníkom, ktorí so spoločnosťou Antalis, a.s. 
nemajú uzatvorenú samostatnú servisnú zmluvu upravujúcu poskytovanie servisných služieb nad rámec týchto 
servisných podmienok. 

Spoločnosť Antalis, a.s. zabezpečuje záručný a pozáručný servis na stroje, ktoré predáva alebo na ktoré má štatút 
autorizovaného servisného strediska. V rámci zabezpečenia služieb záručného a pozáručného servisu si 
vyhradzujeme právo možnosti využívania externých autorizovaných servisných stredísk výrobcov 
predávaných/prenajímaných zariadení. 

Servisné požiadavky zákazníka budú prijímané a potvrdené prostredníctvom zákazníckeho servisu na telefónnom 
čísle +421(0)258 303 111 alebo na emailovej adrese reklamacia.packaging.sk@antalis.com   v pracovných dňoch do 
24h od jeho prijatia. Servisný technik bude kontaktovať zákazníka maximálne do 48h od potvrdenia servisnej 
požiadavky. Zákazník uplatňujúci/požadujúci záručnú či pozáručnú opravu je povinný písomne na vyššie uvedený 
email uviesť názov stroja, jeho identifikačné číslo z výrobného štítku, jasne a zreteľne popísať vadu a pokiaľ je to 
možné priložiť fotodokumentáciu. 

Pri poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu nie sú zahrnuté prepravné náklady s ním spojené. 
Zákazník môže doručiť pokazené zariadenie na adresu spoločnosti Antalis, a.s., Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava, 
kuriérom alebo poštou. V prípade záujmu zákazníka môže Antalis, a.s.,  zariadiť prepravu za odplatu v zmysle 
cenovej ponuky za prepravu alebo vykonať servis priamo u zákazníka, kde cena servisu musí byť súčasťou cenovej 
ponuky. 

I. Služby poskytované v rámci servisných podmienok strojov 

a. DiagnostikaNa identifikáciu problému je vykonávaná diagnostika zariadenia. Každé zariadenie musí byť 
prijaté servisným centrom spoločnosti Antalis, a.s., alebo servisný technik musí prehliadnuť dané zariadenie v 
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mieste zákazníka. Následne je podrobené diagnostike k určeniu chyby a zákazníkovi budú oznámené ďalšie kroky 
k jej odstráneniu. 

b. Servis 

Táto služba zahŕňa opravy zariadení, ktoré sa vykonávajú v servisných strediskách spoločnosti ANTALIS alebo v 
mieste zákazníka a zahŕňajú záručné a pozáručné servisné služby. 

II. Záručný servis 

Práva a povinnosti zákazníka k plneniu z vád v rámci záručnej doby boli popísané v odstavci I. Všeobecné 
ustanovenia. 

III. Pozáručný servis 

Pozáručný servis na zariadenie je vykonávané po dohode so zákazníkom a so zvážením rentability jeho opravy. 
Spoločnosť ANTALIS garantuje vykonávanie pozáručného servisu na ním predané zariadenie po dobu ich životnosti, 
minimálne však po dobu 5 rokov. Pozáručný servis je platená služba a ceny jednotlivých činností sú uvedené v 
cenníku. Podmienky pozáručného servisu možno individuálne upraviť. 

K identifikácii vád pri pozáručných opravách je vykonávaná Diagnostika zariadenia autorizovaným servisným 
technikom. Táto diagnostika je platená služba podľa platného cenníka. Zákazníkovi bude zaslaná písomná ponuka 
diagnostických služieb a až po jej akceptácii autorizovaný servisný technik zaháji potrebné úkony. V prípade, že sa 
zákazník po diagnostike rozhodne pre pozáručnú opravu, bude mu zaslaná cenová ponuka aj s predpokladaným 
termínom opravy. 

IV. Cenník opráv 

 Všetky zákonné nároky z chybného plnenia v rámci záručnej doby sú zdarma. 
 V prípade neoprávnenej reklamácie sú kupujúcemu účtované všetky náklady spojené s diagnostikou, 

opravou a dopravné náklady. 
 U pozáručných opráv je účtovaná cena podľa cenovej ponuky na opravu alebo podľa uzatvorenej servisnej 

zmluvy. 
 Pri nevyzdvihnutí opravenej veci vid. Bod 7 Všeobecné ustanovenia, bude účtované skladné vo výške 5 

EUR/deň. 
 Hodinová sadzba autorizovaného servisného technika pri diagnostike či následnej oprave je 40 

EUR/hodina. 
 Pri oprave v sídle či na prevádzke zákazníka je účtovaná kilometrová sadzba 0,50 EUR/1km, ktorá zahŕňa 

len dopravu servisného technika, nie stroja. 
 Ceny náhradných dielov pri pozáručných opravách budú vždy uvedené do cenovej ponuky opravy. 

 

Záverečné ustanovenia 

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť od 1. 4. 2021 

Spoločnosť Antalis, a.s. si vyhradzuje právo zmeny tohto Reklamačného poriadku bez predchádzajúceho 
upozornenia. Aktuálna verzia je k dispozícii v písomnej podobe v sídle spoločnosti alebo v elektronickej podobe na 
www.antalis.sk 
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