
REKLAMAČNÍ PODMÍNKY VO 2023 
– ZÁRUČNÍ REKLAMACE

Veškerou komunikaci ohledně reklamací pro velkoobchod vyřizuje reklamační oddělení – 
email:  voreklamace@marimex.cz, kam lze zaslat i nezbytné dotazy k  řešení konkrétních  
i obecných reklamací. Telefonní kontakt 261 399 910 (PO – PÁ 7:00 – 15:30).

•   Reklamovat lze zboží, které je vadné z výroby, kdy se vada projeví bezprostředně po převzetí, následně při insta-
laci, či zprovoznění, případně v průběhu užívání.

•   Není-li uvedeno jinak, záruční doba u Vámi zakoupeného zboží je 24 měsíců.

POSTUP:

•   Partner objedná svoz reklamovaného zboží na emailu voreklamace@marimex.cz ze své adresy, nebo adresy 
koncového zákazníka. V případě svozu od koncového zákazníka partner zajistí, aby měl zákazník zboží při-
praveno ke svozu řádně zabaleno (viz.níže) a fyzicky přiložil potřebné doklady (viz. níže).  

    NEDODRŽENÍM TÉTO PODMÍNKY, NENÍ MOŽNÉ PROVÉST SVOZ A NENÍ MOŽNÉ AKCEPTOVAT TAKOVOU 
REKLAMACI!

•   POKUD KE SVOZU NEDOJDE NEJPOZDĚJI 5. DEN OD OBJEDNÁNÍ A NEBYLO DOHODNUTO JINAK, JE 
NUTNÉ SVOZ URGOVAT!

•   Objednávka svozu e-mailem musí obsahovat: V předmětu číslo reklamace partnera (vaše) a v textu je nezbytné 
uvést typ balení (paleta, karton) a u kartonu přibližné rozměry s váhou, u palety typ palety (Europaleta, obyč. 
Paleta, ½ paleta apod.) Vždy musí být v objednávkovém emailu pro svoz přesná adresa a kontakt včetně telefo-
nického, odkud bude svoz realizován.

    DO PŘÍLOHY VŽDY NASKENUJTE REKLAMAČNÍ LIST A DOKLAD O KOUPI. BEZ TĚCHTO ÚDAJŮ NEBUDE 
SVOZ PROVEDEN.

Reklamované zboží musí být řádně zabaleno do pevného kartonu s  dostatečnou distanční výplní a dle povahy 
výrobku, řádně odděleny jednotlivé části pevnou výplní, aby nedošlo k poškození pohybem více dílů uvnitř balení. 
V případě objemnějšího, nebo těžšího (nad 50 Kg) zboží je nutné připravit na paletu (v případě malého, ale křeh-
kého zboží zabalením na paletu bude eliminováno případné poškození během přepravy).  Nelze dokumenty zaslat 
pouze e-mailem! 

Pokud to povaha zboží umožňuje, vždy se posílá pouze poškozená část. Např.: čerpadlo od filtrace (vždy bez písko-
vé náplně), skákací plocha od trampolíny, nafukovací plášť (vana) od vířivky, plášť bazénu Florida bez konstrukce 
apod. Zboží vždy zasílejte bez provozních náplní, čisté a suché!

POZOR! 

V PŘÍPADĚ REKLAMACE NAFUKOVACÍHO 
PLÁŠTĚ VÍŘIVKY JE NUTNÉ POSKYTNOUT 
VÝROBNÍ ČÍSLO VÍŘIVKY, KTERÉ JE 
UVEDENO NA OVLÁDACÍ ZÁKLADNĚ!



Pokud se jedná o reklamaci vířivého bazénu, a je nutné posílat ovládací základnu (motorovou část), tak je 
nutné připravit k PŘEPRAVĚ VŽDY NA PALETU!

•   K reklamovanému zboží musí být přiložen řádně VYPLNĚNÝ REKLAMAČNÍ LIST A DOKLAD O PRODEJI 
ZBOŽÍ KONCOVÉMU ZÁKAZNÍKOVI.

REKLAMAČNÍ LIST MUSÍ OBSAHOVAT KROMĚ BĚŽNÝCH ZÁKONNÝCH ÚDAJŮ O PARTNEROVI TAKÉ:

 –   ČÍSLO REKLAMAČNÍHO LISTU (nebo jiné označení, pro případnou komunikaci a snadné zaevidování – znač-
ku) a čísla předchozích reklamací.

 –   ZBOŽÍ – pojmenování výrobku a číslo zboží Marimex, též údaj o tom, zda bylo zasláno kompletní, nebo pojme-
nování zasílané části/částí.

 –   POPIS ZÁVADY – detailní popis závady, nebo jejího projevu a kde byla závada shledána. (Nelze akceptovat 
popis typu: utíká, nebo nefunkční. Vždy je nutné rozvést konkrétní projev a umístění. minimálně např.: utíká 
voda ze dna, utíká vzduch z límce, nefunguje ohřev. Ideálně ještě více informací, jako například co předcházelo 
závadě, případně následovalo, chybová hlášení apod.)

 –    DATUM ZAEVIDOVÁNÍ REKLAMACE U PARTNERA.

 –    ADRESU, KAM VYŘÍZENOU REKLAMACI VRÁTIT – v případě odeslání na jinou adresu, než je adresa part-
nera, je nutné toto výslovně napsat do reklamačního listu společně s adresou a kontakty na adresáta – platí 
pouze pro ČR. Pokud toto nebude uvedeno, nebo se bude jednat o zahraniční adresu, bude vždy odesláno 
standardně na adresu partnera.

 
•   Partner prodávající mimo ČR musí s případnými vícenáklady počítat a vytvářet si rezervy na jejich náhradu svým 

koncovým zákazníkům, včetně svozu a zaslání na vlastní náklady.

•   Reklamaci je nutné neprodleně po nahlášení zákazníkem nahlásit, případně objednat svoz, aby mohla být v co 
nejkratší době vyřízena, nejdéle však v zákonné lhůtě 30 dnů. Vyřízená reklamace bude odeslána zpět, společně 
s vyjádřením o uznání/neuznání reklamace.

•   Adresa pro zasílání reklamovaného zboží: Marimex CZ , s.r.o., Logistický park D1, Hala B – rampa B - SERVIS, 
257 24, Ostředek, pracovní doba PO – PÁ 7-15:30.

    Osobní odběr na uvedené adrese reklamací není možný. Pouze možnost zaslat reklamované zboží na výše uve-
denou adresu.

•   Dodržováním výše uvedených podmínek zefektivníme společnou spolupráci a budeme schopni pro Vás zajistit 
lepší průběh reklamačního řízení.

V případě zájmu o pozáruční servis kontaktujte voreklamace@marimex.cz


