
6.6 Reklamační řád 6.6.1. Obecná ustanovení Reklamační řád informuje v souladu s příslušnými právními předpisy o podmínkách a rozsahu odpovědnosti prodávajícího za vady prodané bytové jednotky. Reklamační řád dále stanovuje způsob a místo uplatnění práv vyplývajících ze záruky poskytnuté prodávajícím (uplatnění reklamace), včetně uplatnění příslušných nároků kupujících. Reklamační řád se vztahuje na případy uplatnění práv vyplývajících ze záruky poskytnuté prodávajícím za vady bytových jednotek, jejich příslušenství, společných prostor příslušné budovy a příslušného pozemku, na němž budova stojí. 6.6.2. Místo a forma uplatnění reklamace Kupující je povinen uplatnit reklamaci za vady na bytové jednotce i za vady na společných částech budovy písemně a to prostřednictvím Zhotovitele a správce budovy, přičemž prodávající zmocnil správce budovy a Zhotovitele k přijímaní příslušných reklamací. Kupující je povinen při uplatňování reklamací postupovat v souladu s níže uvedenými pravidly: veškeré reklamace záručních vad musí být kupujícím zaslány na níže uvedenou adresu Zhotovitele, a to na: BAK stavební společnost, a.s., Trutnov, Vodní 177, PSČ 541 01 Zároveň je kupující povinen, a to v týž den, ve kterém byla reklamace zaslána písemně Zhotoviteli, zaslat reklamaci správci budovy a Zhotoviteli e-mailem na níže uvedené adresy: reklamacernr@ikon.cz reklamace@bak.cz  Reklamace musí obsahovat: jméno a příjmení budoucího kupujícího, je-li fyzickou osobou a obchodní firmu (název a IČ), je-li právnickou osobou, včetně označení kontaktní osoby, telefonické, emailové spojení s termínem možného kontaktu, kontaktní adresu, adresu místa – číslo jednotky, podrobný popis reklamované závady s přesnou specifikací místa (nejlépe fotografie) a den, kdy byla reklamovaná vada poprvé zjištěna, podpis a datum. 6.6.3. Způsob vyřízení reklamace Bez zbytečného odkladu po uplatnění nároků ze záruční vady a posouzení příslušného nároku Zhotovitel rozhodne o tom, zda reklamaci uznává, případně jakým způsobem bude reklamace vyřízena či zda reklamaci neuznává, a Zhotovitel o tom písemně kupujícího vyrozumí. O případném odstranění vady bude sepsán reklamační protokol, přičemž kupující se zavazuje tento reklamační protokol podepsat a písemně tak potvrdit konečné vyřízení reklamace.  



6.6.4. Nároky, vyplývající z reklamace za vady Uznaná reklamace bude ve spolupráci s kupujícím vyřízena tak, že reklamované vady prodávající prostřednictvím Zhotovitele na svůj náklad bez zbytečného odkladu odstraní (podle okolností každého případu s přihlédnutím k povaze vady a náročnosti jejího odstranění). Odstranění vad bude provedeno na základě dohody uzavřené s kupujícím. Ostatní nároky kupujícího se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění. V případě, že kupující nesplní své výše uvedené povinnosti dle této příručky vůči prodávajícímu, odpovídá prodávajícímu za případnou škodu, která prodávajícímu v důsledku tohoto porušení vznikne. 


