
SALON 
professional 

REKLAMAČNÍ LIST SALON PROFESSIONAL 1 

PLATNÝ OD 1.12.2014 

REKLAMAČNÍ LIST (RL) SALON PROFESSIONAL
Podnímky a postup reklamace viz zadní strana. Vyplněný RL zašlete na reklamace@salonpro.cz

REKLAMUJÍCÍ 

IČ: _________ Tel: _________ _ 

Firma/Zákazník: _______________ _ 

E-mail: __________________ _

Vyzvednutí reklamovaného zboží: 

D Pošlu poštou/ PPL atpd

D Dodám osobně 

REKLAMOVANÉ ZBOŽÍ 
(Množství, název produktu) 

Číslo faktury: __________ _ 

Sériové číslo (pokud je na produktu uvedeno): 

Adresa pro zaslání vyřešené reklamace: ______________________ _ 

D V případě neuznání reklamace si přeji produkt ekologicky zlikvidovat 

I 
Popis závady:

SERVISNÍ ČÁST (vyplní Salon Professional)

Datum přijetí reklamace: _______________ _ 

Číslo reklamace: ------------------- 
Číslo výdejky: _________________ _ 

Vyjádření a výsledek reklamace: ___________ _ 

D Uznána D Neuznána □ FB □ WL

Reklamaci zpracoval: 

Datum ukončení reklamace: 

Podpis přebírajícího, 
nebo číslo zásilky: 

Salon Professional, s.r.o., I www.salonpro.cz I info@salonpro.cz I +420 222 314 051 I Pod Béni 8, Praha 8 
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Podmínky a postup reklamace zboží 

Na všechny produkty se vztahuje dvouletá záruka. 

Salon Professional řeší pouze reklamace zboží v záruce. 

Postup: 

1. Zákazník vyplní reklamační list.

2. Zákazník zašle RL na e-mail reklamace@salonpro.cz.

3. JAK PŘEDAT REKLAMOVANÉ ZBOŽÍ
OSOBNĚ (v RL je zaškrnuta možnost „Dodám osobně”): Zákazník 
může reklamované zboží doručit osobně nebo poslat dopravcem dle 
vlastního výběru na vlastní náklady do Salon Professional (Pod Bání 8, 
Praha 8, 180 00). 

ZASLÁNÍ (v RL je zaškrnuta možnost „Pošlu poštou/PPL atpd.”): 
Zákazník může reklamaci poslat dopravcem dle vlastního výběru na vlastní 
náklady do Salon Professional (Pod Bání 8, Praha 8, 180 00). 

5. Reklamační oddělení následující den po obdržení RL informuje zákazníka, že se jeho
reklamace řeší.

6. Po vyřešení reklamace reklamační oddělení informuje zákazníka o výsledku.

7. Bude-li reklamace uznána, vyměněný/opravený produkt bude zdarma zaslán na
adresu uvedenou na RL.

8. V případě neuznání reklamace bude zákazníkovi produkt zaslán zpět na dobírku za
121 Kč vč. dph (5 EUR na Slovensku) nebo za 200 Kč vč. dph (8 EUR na Slovensku)
v případě předchozího vyzvednutí reklamovaného produktu PPL. Případně si může
zákazník nechat produkt ekologicky zlikvidovat nebo si jej osobně vyzvednout.

9. Reklamace bude uzavřena do 14 pracovních dnů od předání RL, resp. 30 dní
v případě vyzvednutí obchodním zástupcem.

10. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání zpracování reklamace. Pokud si zákazník
přeje prodloužení záruční doby uplatnit, musí předložit RL z předchozí reklamace.

11. Nelze-li na zboží uplatnit záruku, pro elektronické produkty může zákazník využít
našeho autorizovaného servisu: Bels, Nuselská 307/110, 140 00 Praha 4,
Tel: +420 261 218 480, Kontakt: Pan Pluhař, pluhar@bels.cz.
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Text napsaný psacím strojem
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Text napsaný psacím strojem
12. U fénů na vlasy platí dvouletá záruka pouze pro osoby splňující definici spotřebitele       stanovenou pro potřeby zákona o ochraně spotřebitele, tj. pouze fyzické osoby, jednající      mimo rámec podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání.
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