
 

Uplatnění a řešení reklamací – pergola ARTOSI 
 

1. Reklamaci uplatní kupující u referenta jakosti, a to písemnou formou na e-mail: 
reklamace@isotra.cz a dokládá údaje o pořízení zboží (faktura, dodací list) pro 
dohledání zakázky v systému. Důležité je uvést přesnou specifikaci závady, jak se 
projevuje, včetně požadavku kupujícího. Preferujeme fotodokumentaci, videozáznamy 
pro bližší posouzení vady.  

2. O oprávněnosti reklamace rozhoduje výhradně referent jakosti nebo jiný pověřený 
pracovník reklamačního oddělení. 

3. V případě nesouhlasu zákazníka s vyjádřením reklamačního oddělení může podat 
námitku k výsledku šetření, a to opět písemnou formou s odůvodněním. Následně 
bude zahájeno opětovné reklamační řízení. 

4. Pokud je požadavek zákazníka, aby proběhlo vyřízení reklamace formou výjezdu 
našeho reklamačního technika, je nezbytné, aby u řešení reklamace byl vždy přítomen 
zástupce firmy, která prováděla instalaci (montáž) pergoly. Na základě místního šetření 
bude proveden zápis do předávacího protokolu (PP). V případě, že firma, která 
prováděla montáž, nebude přítomna u řešení – toto je možné akceptovat jen po 
předchozí společné domluvě s reklamačním oddělením a o této skutečnosti je zároveň 
informován reklamační technik.  

5. Zákazník je povinen poskytnout veškerou součinnost při řešení reklamace, a to včetně 
navrhovaného termínu výjezdu. Informovat koncového zákazníka o termínu místního 
šetření je již v kompetenci našeho smluvního partnera (zákazníka). Dále pak 
poskytnout všechny požadované doplňující informace (jako např. je-li pergola osazena 
screenovými roletami, posuvným zasklením atd.)   

6. Jestliže se bude jednat, na základě místního šetření našim technikem, o reklamaci 
neoprávněnou, uvede se tato skutečnost do PP. Reklamační oddělení rozhodne, zda 
výjezd bude v naši režii a případně zákazníkovi přeúčtován. 

7. Potvrzený PP s vyjádřením k reklamaci bude neodkladně zaslán referentem jakosti na 
zodpovědnou osobu, která reklamaci uplatnila a v kopii na obchodního zástupce.  

8. Reklamace na nefunkční elektroniku je zajištěna zasláním náhradní elektroniky na 
výměnu. Po výměně je povinen zákazník vadnou elektroniku vrátit, abychom mohli 
reklamaci uplatnit u dodavatele elektroniky a uzavřít reklamační řízení. V opačném 
případě nelze reklamaci uzavřít a je považována automaticky za neoprávněnou. 

9. Reklamace může být vyřízená také formou slevy. Její výše je sdělena zákazníkovi 
reklamačním oddělením a na základě společné domluvy vystaven cenový dobropis. 
Především se jedná o vady charakteru laku a pohledových vad.  

10. Vícenáklady spojené s řešením reklamací jako takové standardně neproplácíme. 
Výjimka může být jen na základě předchozí domluvy (odsouhlasení výše částky) 
vedoucím pracovníkem reklamačního oddělení. 


