REKLAMAČNÝ PORIADOK
podľa §45 zákona 351/2011 o elektronických komunikáciách
Tento reklamačný poriadok vydáva v súlade zo zákonom 351/2011 Z.Z.
o elektronických komunikáciách podnik:
Eltex Slovakia s.r.o. Učiteľská 1484/11 Banská Štiavnica 96901
Tento reklamačný poriadok upravuje podrobnosti:
a/ o rozsahu práva účastníka na reklamáciu správnosti úhrady a kvality
verejnej služby,
b/ spôsob uplatňovania reklamácie a jej vybavenia,
c/ lehotu na podanie reklamácie a na jej vybavenie,
d/ spôsob uplatnenia práva účastníka podľa §42ods.2písm.e),
e/ďalšie podrobnosti o reklamačnom konaní.
f/urovnanie sporov
(1) Právo na reklamáciu nemožno v reklamačnom poriadku obmedziť, ak
bolo uplatnené v lehote určenej v reklamačnom poriadku; táto lehota
nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia faktúry, ktorej
správnosť je predmetom reklamácie alebo zistenia závady k poskytnutej
verejnej služby alebo zariadenia. Podnik je povinný písomne oznámiť
účastníkovi výsledok prešetrenia jeho reklamácie v lehote, ktor á nesmie
byť dlhšia ako 30 dní od doručenia reklamácie, inak sa reklamácia
považuje z a uznanú. V zložitých prípadoch môže podnik túto lehotu
predĺžiť, najviac však o 30 dní; podnik je povinný o predĺžení písomne
informovať účastníka pred uplynutím pôvodnej 30 dňovej lehoty s
uvedením dôvodov.
Lehota je zachovaná, ak podnik odošle svoje oznámenie účastníkovi
najneskôr v posledný deň lehoty.
(2) Reklamácia vo veci prešetrenia faktúry nemá odkladný účinok na
zaplatenie sumy za poskytnuté verejné služby. Ak suma presiahne
trojnásobok priemerného rozsahu využívania verejnej služby za
predchádzajúcich šesť mesiacov, je podnik povinný umožniť účastníkovi
odklad zaplatenia časti sumy presahujúcej sumu za priemerný mesačný
rozsah využívania verejnej služby počas predchádzajúcich šesť
mesiacov, a to najneskôr do skončenia prešetrovania
telekomunikačného zariadenia alebo umožniť účastníkovi zaplatenie
časti sumy presahujúcej trojnásobok priemerného rozsahu využívania v
najmenej troch mesačných splátkach. Ak je využívanie verejnej služby
kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa

priemerný rozsah využívania verejnej služby za celé obdobie využívania
verejnej služby.
(3) Ak sa na základe reklamácie zistí vada na telekomunikačnom
zariadení, ktorá sa mohla prejaviť v neprospech účastníka, ale rozsah
poskytnutej verejnej služby ani cenu za jej poskytnutie nemožno
preukázateľne zistiť, účastník zaplatí cenu zodpovedajúcu cene za
priemerný mesačný rozsah využívania verejnej služby za
predchádzajúcich šesť mesiacov. Ak je využívanie verejnej služby kratšie
ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný
rozsah využívania verejnej služby za celé obdobie využívania služby.
(4) Ak sa preukáže, že reklamácia bola podaná neodôvodnene a
účastník nesplnil podmienku na odklad platby podľa odseku 2, podnik
má právo na úrok z omeškania odo dňa splatnosti reklamovanej úhrady.
(5) Účastník môže predložiť Telekomunikačnému úradu Slovenskej
republiky spor s Podnikom za účelom mimosúdneho riešenia sporov po
reklamačnom konaní, v prípade, že nesúhlasí s výsledkom reklamácie
alebo spôsobom jej vybavenia. Návrh na začatie mimosúdneho sporu
musí obsahovať:
- meno, priezvisko a elektronickú alebo poštovú adresu účastníka,
- názov a sídlo podniku,
- predmet sporu
- odôvodnenie nespokojnosti s výsledkami reklamácie
- návrh riešenia sporu
Návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu predloží Účastník
bezodkladne, najneskôr do 45 dní od doručenia vybavenia reklamácie.
Účastník a Podnik môžu navrhovať dôkazy a ich doplnenie, predkladať
podklady potrebné na vecné posúdenie sporu. Telekomunikačný úrad
Slovenskej republiky predložený spor rieši nestranne s cieľom jeho
urovnania. Lehota na ukončenie mimosúdneho riešenia sporu je 60 dní
od podania úplného návrhu, v zložitých prípadoch 90 dní od podania
úplného návrhu. Výsledkom úspešného vyriešenia sporu je uzavretie
písomnej dohody, ktorá je záväzná pre obe strany sporu.
Eltex Slovakia Vás zároveň informuje o možnosti alternatívneho riešenia
sporov.
Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o
nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil

jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho
práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu
neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh
na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia
sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS
subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona
391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa
§12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len
spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej
zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,
zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len
sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo
spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.
Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu
neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa
požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu
maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
Odkaz na platformu riešenia sporov:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?
event=main.home.chooseLanguage
Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na
stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/

