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Reklamační řád

Souladu s ustanovením $13 zákona63411992 Sb', o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů a v zájmu jednotného postupu pro uplatňování a vyřizováni reklamací sluŽeb a zboží
poskytovaných Pohřební úslužbou Benda s.r.o. je vydán tento reklamační řád.

Co je to reklamační řád' k čemu slouží a jeho pojmy

Reklamační řád upravuje postup smluvních stran' jejich práva a povinnosti při uplatnění reklamace
na plnění: ze smlouvy (objednávky) o obstarání pohřbu a služeb s tím spojených ze smluv na
poskytování ostatních služeb dle individuálních požadavků spotřebitele.

. Spotřebite|_ příkazce(vypravite| pohřbu), objednate| sluŽby, d|e sm|ouvy (objednávky) a
kupující, jakoŽto fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikate|ské nebo jiné
výdě|ečné činnosti, nebo jejich zástupce,

. Poskytovate|- příkazník (obstaratel pohřbu), pronajímatel, zhotovite| díla, prodávající.

o objednavatel sluŽeb nebo zbožíje oprávněn reklamovat vadu způsobenou
Pohřební službou Benda s'r'o. bez zbyečného odkladu.

o Reklamacetýkající se smutečního obřadu je nutné reklamovat bezprostředně
po skončení smutečního obřadu u obřadníka.

. 
-Místem 

uplatnění reklamace je místo, kde bylo sjednáno obstarání pohřbu,
tj. pracoviště poskýovatele.

o Květinovou výzdobu, vazbu lze reklamovat na místě při předání,
jinak nelze reklamaci uznat.

o Jedná-li se o zjevnou vadu je objednavatel povinen uplatnit reklamaci ihned po převzetí
zboží nebo službv'

Pověřený pracovník Pohřební sluŽby Benda s.r.o. sepíše na žádost objednavate|e záznam
o podané reklamaci azáznam musí obsahovat: 

*

. Jméno objednavatele a jeho bydliště, případně kontaktní adresa či telefon.

. Datum provedené služby nebo dodání zboží včetně čísla objednávky nebo příslušné
smlouvy.

. Specifikace vady ajejí projev

. Datum podání reklamace, podpis objednavatel a pověřeného pracovníka Pohřební služby
Benda s.r.o..

. Poskýovatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci do 3 pracovních dnů od
jejího uplatnění, pokud tak neučinil již při uplatnění. Do této doby se nezapočitává doba
potřebná k odbornému posouzení vady.YyŤízení reklamace v případě odborného posouzení
nesmí trvat déle než30 dnů' pokud se poskýovatel se spotřebitelem nedohodnou na delší
lhůtě' Lhůta kvytízení reklamace musí b;it určena při převzetí'



V případě' že se smuteění obřad koná v obřadní síni, kde není poskytovatel pohřbu provozovatelem
pietního aktu, přebírázapietní akt a celkový pruběh pietního altu plnou zodpovědnost provozovatel
smuteění síně nebo správce hřbitova.

MIMosoUDNÍ zPŮsoB vYŘÍzENÍ

Rek|amace při vzniku sporu

V případě, že dojde mezi poskytovatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní
smlouvy nebo ze smlouvy o poskytovríní služeb, kteý se nepodďí vyřešit vzájemnou dohodou,
může spotřebitelpodat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu
mimosoudního řešení spotřebitelských sporu, kter1ým je Česká obchodní inspekce Ústřední
inspektorát. oddělení ADR Šteprensu |5 |20 00 Praha 2 E-mail: adr@coi,czWeb:
www.adr.coi.cz.

Tento reklamaění Ťád nabýváplatnosti a účinnosti dnem 0L . 09, 2O2O

Martin Benda
jednatel firmy


