
 

 

Vážený zákazník, 

Ďakujeme Vám za Vašu objednávku a veríme, že budete s našimi produktmi spokojný. 

PROSÍME VÁS, KOMPLETNE SI SKONTROLUJTE SVOJU ZÁSIELKU. 

Ak Vám prišlo tovar poškodený, prosím, neotáľajte a dajte nám čo najskôr vedieť. Aj v 

prípade, že je obal nepoškodený a zásielka sa javí v poriadku, skontrolujte tovaru vo vnútri. 

Je potreba tovar prezrieť ihneď po doručení, aby ste sa presvedčili, že je všetko v poriadku. 

V prípade, že zistíte, že je obsah zásielky poškodený, postupujte nasledovne: 

1. Odfoťte prosím obal, aj keď nie je poškodený, so všetkými náležitosťami (nálepky 

"pozor krehké", "Neklopiť", štítok prepravnej spoločnosti a poškodený tovar). 

2. Všetko zašlite najneskôr do 24 hodín po obdržaní zásielky na e-mail 

info@dekolamp.cz. 

Neodkladajte vybavenia reklamácie. Reklamáciu dodávky môže naša spoločnosť uplatniť 

prepravnej službe iba do 24 hodín od prevzatia, prosíme Vás teda o ústretovosť. 

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu. 

VZOR 

  

 



Postup pri vybavení reklamácie tovaru prepravnou službou či pri 

zvoze vratky 

Poškodenie zásielky 

V prípade zjavného poškodenia zásielky = porušený obal, zjavné poškodenia tovaru (sype sa 

sklo), zákazník označí v doklade prepravnej spoločnosti "Prevzatie s výhradou" a reklamáciu 

zásielky oznámi spoločnosti Dekolamp s.r.o. na nižšie uvedený e-mail. Ak zistíte, že je tovar 

poškodený až po rozbalení zásielky, prosíme o vyfocení poškodenej zásielky a takisto o 

odoslaní informácie na nižšie uvedený e-mail. 

E-mail pre vybavovanie reklamácií: info@dekolamp.cz 

 

Reklamácia v záručnej lehote 

V prípade bežných reklamácií svietidiel a všetkých našich produktov prosím nasledovne: 

1. Obráťte sa prosím na naše reklamačné oddelenie, ktorému popíšte všetky skutočnosti 

a dohodnite sa na nasledujúcom postupe. 

2. V prípade zaslania tovaru na opravu musí byť výrobok riadne zabalený, aby nedošlo k 

ďalšiemu poškodeniu počas spätného odberu prepravnou spoločnosťou. 

3. Objednajte si zvoz reklamácie na e-mailu info@dekolamp.cz. Obratom Vás bude 

kontaktovať naše reklamačné oddelenie a dohodne s Vami spôsob doručenia tovaru 

na reklamáciu. Ak budete posielať tovar cez prepravnú spoločnosť, vždy uveďte 

presný počet balíkov na vyzdvihnutie, priložte protokol o závade tovaru a kópiu 

faktúry či jej číslo. Tovar na odoslanie majte prosím riadne pripravené (na zásielke, 

musí obsahovať všetky náležitosti bežné pre korešpondenciu: adresa príjemcu i 

odosielateľa). 

Vratky 

Spätný odber vratiek je možný len po odsúhlasení našim obchodným zástupcom, ktorého 

môžete kontaktovať cez e-mail info@dekolamp.cz. 

 

Kontakt: info@dekolamp.cz  

                 Tel: +420 727 957 740 
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