
REKLAMAČNÍ RAD ce§tovní kanceláře Original s.r.o.
(dálejen pořadatel)

1. Předmět
1. Tento reklamační řád upravuje způsob uplatriovrání nrároků zikaznika vyplývajících z odpovědnosti
pořadatele zavady poslqrtnuté služby (reklamace) věefirě podmínek uplatnění rozporu se Smlouvou o
zá1ezdu a jejich vyřizování v souladu se zikonem ě.89/2012 Sb., oběans§i ákoník a zákonem
ě.634/1992 Sb., o ochraně spoťebitele v platrrém měni.
Terrto reklamační řád se vzta|tuje na služby poskytované pořadatelem.

2. Uplatňování reklamací
1. Práva zodpovědnosti za vady služeb poskytovarrých cestovní kanceláří zéúraznik uplatňuje
v provozovně pořadatele, v sídle nebo u zprosťedkovatele služrb cestovní kanceláře pořadatele, kde
reklamované služby zakoupil, případně v místě poskytované služby u pruvodce, delegáta nebo u
jiného pověřeného zástupce.
2. Púva z odpovědnosti za vady doplňkové prodávaného zboži zélkaznk uplatňuje v kterékoli
provozovně pořadatele, v niž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží,tj.
v provozovně pořadatele, kde reklamované doplňkové prodávané zboži zakolpil, případně i v sídle
pořadatele.
3, Zákaznkje povinen uplatnit reklamaci věas bez zbyteěného odkladu. Uplatnění reklamace na místě
samém umožní odstranění vady okamžttě, zatímco s odstupem času se áěžuje prukazrost i
objektivnost posouzení a tím i možnost řádného lyřizeni reklamace. Reklamaci miže zékaznIk
uplafrrit jakoukoliv formou suvedením data, předmětu reklamace a jalcý způsob výízení reklamace
záú<aznk požaduje.
4. Pokud zikďaikvlastním zaviněním neuplatní právazodpovědnostizavady poskytnuQých služeb na
zékladé Smlouvy o zájezdtt, tj. u předem sestavené, nabízené a prodiávané kombinace služeb
cestovního ruchu za souhrnnou cenu, bez zbyteěného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 1 měsíce od
skončení zájezdu, cestovní kancelrář mu slevu zceny nepřizná.
5. Práva z odpovědnosti za doplňkové prodávané zboži zanil<nou, nebylaJi uplatněna do 24 měsíců
ode dne převzeti.
6. Zákaznik je při uplatňovrání reklamace povinen uvést jméno, příjmenío adresu, co je obsahem
reklamace, svou reklamaci zdůvodnit a podle možnosti i předmět reklamace průkazrě skutkově
doložit, souěasně se doporučuje předložit doklad o poslrytnuté službě, např. fakluru, potvrzení o platbě
apod., čímž se usnadní výizovánireklamace.

3. Vyřizování reklamací
1. Uplatní-li zékamtkprávo z odpovědnosti zavady služeb, kíeré mu jsou poskytovány nebo které mu
již byly poslgztnuty, je průvodce zájezÁtl, vedoucí provozovny poslrytující předmětné služby nebo jiný
pověřený zástupce povinen po poťebném prozkoumrfuí skutkoqých a právních okolností roáodnout o
reklamaci ihned, ve složi{ých případech do ťí pracovních dnů. Do této doby se nezapoěíává doba
poťebná k odbornému posouzení vady. Reklamace musí být výízena bez zblneěného odkladu,
nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zál<azntkem, pokud se zákazrríkem nebude dohodnuta
lhůta delší.
2. V případě ústního podání reklamace (např, v místě poskytované služby) je povinen pruvodce
zájezdu, delegát nebo pořadatelem pověřený zástttpce sepsat se zákazríkem reklamační protokol, resp.
potvrzení o přijetí reklamace, V protokolu uvede, kdy zál<aznik reklamaci uplatnil, osobní údaje
ziúramk4 co je obsahem reklamace, jalcý způsob výtzení reklamace zákamkpožaduje, a dále datum
a způsob vyřizení reklamace, Jestliže zikazrtlk předrá pruvodci zájezdu nebo vedoucímu provozoyny
nebo jinému pověřenému ástupci pořadatele písemnosti, popř. jiné podklady tykajicí se reklamace,
popř. reklamované zboží, musí b;it tato skuteěnost v protokolu qýslovně uvedena. Protokol o přijetí
reklamace podepíše sepisující průvodce zájezÁu nebo vedoucí provozovny nebo jiný pověřený
zástupce pořadatele. Zákamík obdrží jedno vyhotovení tohoto dokumentu a podpisem potvrdí
souhlas sjeho obsahem apřevzeti.



4. Součlnnost zákazníka při vyřizování reklamací

l. Zákaznlk je povinen poslqrtnout souěinnost pořebnou kvyřízení reklamaceo zejména podat
informace, předložit doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do důvodu a
qýše, apod. Vyžaduje-li to povaha věci, musí zá/r.azlrtk umožnit pruvodci či jinému pověřenému
záŇlpcijakož i zastupci dodavatele služby přístup do prostoru, ktelý mu byl poslgrtnut k ubytování
apod., aby se mohli přesvědčit o opnívněnosti reklamace.
2. V případech, kdy ziú<azníkěerpá služby bez přítomnosti zástupce pořadatele a poslgrtnutá služba má
vady, je zétkazrik povinen dbát éž o věasné a řádné uplatrrění nrároků vůči dodavatelům služeb
v tuzemsku či v zahraničí.

5. Způsoby vyírzení reklamace

1. Vpřípadech, kdy je reklamace posorrzena jako zcela nebo zěrásti důvodná, spočívá vyíizeni
reklamace v bezplatném odstranění vady nebo v případech, kdy je to možné, i v poslrytnutí nálvadni
služby. Jinak pořadatel poslrytne přiměřenou slevu zcefly vadně poslrytrruté služby.
2. V případech, kdy je reklamace po§ouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o
důvodech zarlitnuti reklamace.
3. Nastanou-li okolnosti, jejiclů vnrrik\ pruběh a případný následek není ávislý na vůli, činnosti a
posfupu pořadatele nebo okolnosti, kíeré jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zikazník zrela
nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené pořadatelem zabezpeěené služby, nevzrriká zikami/r.ovi
nrárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.

6. Mimosoudní řďení spotřebitelslcých sporu
Dle zákona o ochraně spotřebitele je mofué, aby se zá1r.;azrtíťr. obrátil na Českou obchodní inspekci a
?aháji| řízeni pro mimosoudní řešení spoťebitelského sporu.
Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Úsřední inspektorát - oddělení aO& Štěpránská 15, 120
00 Praha 2, email; adr@coi.cz; www: adr.coi,cz

7. Ostatní ustanovení
V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména oběanského zákoníku a
záů<onao ochraně spotřebitele v platném méní.

8. Závěrďná ustanovení
Tento Reklamační řád vstupuje v plafuiost a úěinnost dnem 1 . 1 .201 8

V Liberci, dne 1.1.2018

@ROG'iŇ^",L*,Pi
tel.:

1č


