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Reklamace
Veškeré reklamace se řídí Všeobecnými obchodními a reklamačními podmínkami společnosti coraHB autodíly (dokument
CHB.10.40.Dk.6) a dodatkem reklamačních podmínek a vrácení zboží (dokument CHB.10.40.Dk.7), který je jejich nedílnou
součástí
Tento dodatek doplňuje a upřesňuje podmínky spojené s reklamací nebo vrácením zboží u konkrétního dodavatele / výrobce
nebo určité skupiny zboží.

Reklamační podmínky
Záruka se nevztahuje na:
•
•

Poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou, a přitom není zakázána v přiloženém návodu
k použití):
Mechanickým poškozením zboží.

•

Elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,

•

Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy
prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

•

Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

•

Pokud zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými
v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

•

Provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

•

Neodbornou montáží,

•

Zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy i zboží bylo-li
poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

•

Podmínky reklamací uvedených v odstavci č.5 Všeobecných obchodních a reklamačních podmínek společnosti coraHB
autodíly s.r.o. CHB.10.40.Dk.6

Důležité náležitosti a doklady nutné pro zahájení reklamačního řízení
•

Reklamovaný díl – reklamovaný díl musí být předán očištěný, díl musí být kompletní, nesmí vykazovat znaky neodborné
montáže (např. uražené hrany), nesmí být jakkoliv upravovaný. Díl nesmí být zkorodovaný, nesmí mít ulomené části.

•

Reklamační protokol – aby bylo možné započít s reklamačním řízením, je nutné, aby zákazník nebo partner (dále jen
kupující) společně se zbožím dodal (odeslal) vyplněný reklamační protokol.
Bez řádně a pravdivě vyplněného reklamačního protokolu není možné zahájit reklamační řízení!
Reklamační protokol musí mít vyplněna všechna povinná pole. Reklamační protokol musí minimálně obsahovat tyto
náležitosti:
◦

Identifikaci zákazníka, osobu oprávněnou v reklamačním procesu jednat (kontaktní osoba)

◦

Kód položky

◦

Množství
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◦

Název položky

◦

Číslo dokladu o nákupu

◦

Údaje o vozidle

◦

Popis reklamované položky

◦

Pokud budou v reklamačním protokolu označeny přílohy (v seznamu příloh), tyto přílohy je nutno dodat společně
s reklamačním protokolem.

Ostatní údaje mohou být vyžadovány podle charakteru zboží (nářadí, náhradní díl apod.)

Upozornění: Řidiči ani obchodní zástupci společnosti coraHB autodíly s.r.o. nebo
partnera coraHB autodíly Partner, nejsou oprávněni zboží bez řádně vyplněného
reklamačního protokolu přebírat do přepravy.
•

Doklad o odborné montáži – většina dílů je určena pro odbornou montáž, proto je pro řádné posouzení reklamace
kupující povinný doložit doklad o odborné montáži a to hlavně v případech, že není osobou způsobilou provádět odbornou
montáž. Na dokladu by měli být tyto náležitosti:
◦
◦

Informace, kým byla provedena montáž (část Montáž provedl)
Doklad o odborné montáži (samostatná příloha) s uvedením
▪ Adresa provozovny, kde byla montáž provedena
▪ IČ organizace
▪ Text vyjádření potvrzení způsobilosti (např. Oprava vozů, montáž a servis kompresorů apod.)
▪ Certifikáty či jiné doklady potvrzující odbornost a platnost
▪ Kontakt

•

Fotodokumentace - videozáznam – fotografie poškození, závady (individuálně i na vyžádání). Postačí fotografie nebo
videozáznam pořízený telefonem. Možno zaslat emailem nebo prostřednictvím online služeb sdílení souborů s identifikací
reklamačního případu. Více informací na požádání poskytne reklamační oddělení.

•

Protokoly z diagnostiky – Výpis diagnostiky vozu s VIN s kompletní VAG a VAS analýzou. Tyto protokoly jsou nutné
hlavně v případech, kdy se reklamují elektrosoučástky. Je požadován originální výstup z diagnostického zařízení. Nestačí
fotografie z tel. apod.

•

Ostatní dokumenty – znalecké posudky, certifikace, protokoly a jiné dokumenty, kterými je možné podpořit tvrzení, že je
reklamovaný díl poškozený.

Dokumenty potřebné k reklamaci lze stáhnout také z webu společnosti coraHB autodíly s.r.o. na adrese
http://www.corahb.cz/formulare/ či převzít na pobočce nebo u partnerů dodavatele.
Další postupy a náležitosti jsou uvedeny níže u konkrétních skupin náhradních dílů nebo ostatního zboží.
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Reklamace autoskel
Zákazník je povinen při převzetí skla (osobní odběr, dopravce) provést kontrolu, zejména pak jakéhokoliv mechanického poškození
skla, zda není poškrábané, prasklé, odštípnuté atd. Po převzetí zboží tyto vady nelze reklamovat! Po převzetí zboží, vzhledem
k další manipulaci se sklem, nelze na tyto vady brát zřetel. K reklamaci autoskla již namontovaného, je nutné doložit alespoň 3x
foto skla před demontáží:
•

Celé poškozené sklo

•

Detail poškozeného místa

•

Záběr celého vozidla

Oprávněné důvody přijetí skla k reklamaci
•

výrobní vada / delaminace, nečistota mezi jednotlivými vrstvami skla/

•

mechanické poškození zjištěné ihned při převzetí zboží

•

nefunkčnost výhřevu, optický defekt, špatný tvar, popř. rozměr skla, chybný senzor.

Reklamace chladiv R134A a R1234YF
V případě, že má odběratel podezření na nesprávné množství náplně v lahvi, je doporučeno při převzetí tlakové lahve s chladivem
provést kontrolu – převážením. V těchto případech je nutno také zkontrolovat plombu na ventilech. Pokud se zjistí, že lahev má
neúplný obsah, tzn.: hmotnost prázdné lahve + hmotnost náplně neodpovídá, je třeba takovou láhev ještě před odstraněním
plomby reklamovat. Hmotnost prázdné lahve je vyražena na límci lahve.
Po odstranění plomby, již není možné nárok na reklamaci uplatnit.
Jakékoliv poškození ventilu a následný únik chladiva po odstranění plomby, jež byl způsoben neodbornou manipulací nelze
považovat za závadu.
Takto poškozenou nebo poloprázdnou láhev není možné u dodavatele reklamovat.

Reklamace autobaterií
Vyskytne-li se u autobaterie v průběhu záruční doby závada, je třeba neprodleně uplatnit reklamaci u prodejce, kde byla
autobaterie zakoupena. Oprávněná reklamace je prostřednictvím prodejce uplatňována u dodavatele, nebo přímo u výrobce
autobaterie, který nese odpovědnost za funkčnost autobaterie v záruční době.
Výrobní vady se zpravidla projeví do 6 měsíců od začátku používání.
Záruka zaniká v případě:
•

Při nedodržení předpisů pro skladování, provoz, ošetřování autobaterie a její údržbu, při jejím mechanickém poškození
a nevztahuje se na závady způsobené vadným elektrickým zařízením motorového vozidla. Rovněž záruka zaniká
při použití nesprávné autobaterie (je použita jiná autobaterie než navržená výrobcem vozidla),

•

Při zjištění cizí látky v elektrolytu.

•

Slouží-Ii autobaterie v režimu, kdy je extrémně namáhána (taxi, autodoprava), může její životnost skončit i před uplynutím
záruční lhůty, aniž by tuto skutečnost zavinil výrobce.
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Jestliže je reklamace uznána jako oprávněná, bude autobaterie vyměněna, případně vrácena zpět zaplacená kupní cena, nebude-li
dodavatel schopen autobaterii vyměnit.
Při reklamaci je nutné spolu s reklamovanou autobaterií předložit řádně vyplněný záruční list a doklad o zakoupení
autobaterie. V případě, že se zjistí, že byl akumulátor špatně udržován a byl pouze vybitý, je dodavatel oprávněn účtovat
odběrateli manipulační poplatek 100 Kč bez DPH, za dobití takového akumulátoru.

Reklamace elektromechanických dílů, čidel, senzorů a jiných
zařízení
U veškerých zakoupených dílů (převážně elektromechanické, elektrické součástky, turbodmychadla, kompresory, DPF filtry,
katalyzátory apod.), musí být v případě jakékoliv závady dílu provedena diagnostika vozu.
Diagnostiku si zajišťuje a hradí odběratel. Odběratel je povinen informovat se u dodavatele o nutnosti použití diagnostiky vozu a je
povinen umožnit dodavateli v případě jeho požadavku provedení jeho vlastní diagnostiky vozidla.
U reklamace výše uvedených dílu, je nutné doložit originální protokol z diagnostiky. Fotografie pořízené telefonem nebo
fotokopie nelze považovat za originál.
Pokud NEBUDE při reklamaci výpis z diagnostiky doložen či v případě požadavku dodavatele nebude umožněna jeho vlastní
diagnostika vozidla s namontovanou součástkou (neoznámí-li dodavatel něco jiného), není možno dále pokračovat v reklamačním
řízení. Reklamaci lze uplatnit pouze v případě montáže dílu v odborném nebo autorizovaném servisu a pracovníky s odbornou
kvalifikací. Neodborná montáž může zásadním způsobem ovlivnit správné fungování, kvalitu, funkčnost i bezpečnost dodaného
dílu.

Vícepráce plynoucí z reklamace
Nárok na proplacení víceprací nevzniká automaticky. Posouzení a nárokování je časově náročné. Posouzení míry poškození,
tak i výše víceprací spojených s opravou, demontáží je individuální. Je třeba posoudit celou řadu faktorů. K posouzení objektivní
příčiny poruchy může dojít k externímu šetření (ze strany coraHB autodíly s.r.o. dodavatele nebo i samotného výrobce), zda je
mechanik nebo jeho spolupracovníci (zaměstnanci) odborně způsobilí a proškolení montovat díl nebo součástku, která je
předmětem reklamace.
Reklamované zboží může být znehodnoceno (destruktivní testování) v rámci série analýz a znaleckých posudků. Analýze také
může být podroben opravovaný vůz (a jeho stav), do kterého byla součástka namontována.
Též může být posuzován správný montážní postup u konkrétního dílu a jiné další aspekty.
V případě, že zákazník požaduje uhrazení nákladů po společnosti coraHB autodíly s.r.o., je třeba tento požadavek zmínit
v reklamačním protokolu (v části Přílohy k reklamačnímu protokolu, příloha [] Jiné
Další postup (v návaznosti na konkrétní typ zboží / dílu):
•
•
•
•
•

Bude zkontaktován zákazník a budou vyslechnuty jeho požadavky (např. neuznané více práce apod.)
Může být přizván soudní znalec k analýze reklamovaného dílu
Budou / můžou být vyžádány další podklady, odborná způsobilost, analýzy apod.
Může být přizván reklamační technik dodavatele, případně může být znovu zopakován celý proces reklamace.
Můžou být zvoleny další individuální postupy
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POZOR: Vícepráce nebo vícenáklady nelze uplatňovat dodatečně - zpětně!

2.Vrácení zboží
Bez řádně vyplněné vratky není společnost coraHB autodíly s.r.o. povinna zboží převzít!

Lhůty pro vrácení zboží
Jak je uvedeno v obchodních podmínkách, zboží lze vrátit ve lhůtě od 0 do 14 pracovních dní. Některé zboží lze vrátit pouze se
souhlasem dodavatele (tento nebude udělován zejména v případě specifického a běžně neprodejného zboží). Dodavatel nebude
souhlasit s vrácením zboží zejména bez úhrady uvedeného stornopoplatku odběratelem. Po uplynutí bezplatné lhůty bude
na vrácené zboží účtován stornopoplatek podle následující tabulky:
Lhůta na vrácení zboží

Výše storno poplatku

0 - 7 pracovních dní

Žádný

8 – 13 pracovních dní

10% z kupní ceny

14 a více dní

Zboží nelze vrátit, vyjma ojedinělých případů
se stornopoplatkem 50%.

Nevratné zboží
Pokud kupující zboží označené jako nevratné objedná, bere tímto na vědomí a souhlasí s tím, že předmětný díl NELZE VRÁTIT.
Po uhrazení kupní ceny společnosti coraHB autodíly s.r.o. objednaný díl poté zůstává v jeho vlastnictví.
Pokud je požadovaný díl (díl stejného označení, parametrů a vlastností) k dispozici u jiného dodavatele, je možné takový díl
objednat u tohoto dodavatele. V tomto případě bude kupujícímu účtována aktuální kupní cena pořízení, za kterou byl tento díl
u dodavatelů společnosti coraHB autodíly s.r.o. objednán.
V případě, že je požadovaný díl nabízen i v alternativě, bude kupujícímu nabídnuta i tato možnost.
V případě, kdy bude kupující i přes tato upozornění ze strany coraHB autodíly s.r.o. trvat na možnosti vrácení
zakoupeného zboží, nebude možné kupujícímu vzhledem na výše uvedenému vyhovět a prodej z tohoto důvodu nebude
uskutečněn.
Podmínky vrácení zboží reflektují podmínky dodavatelů a výrobců náhradních dílů a součástek. Tyto podmínky se mění
v závislosti na podmínkách dodavatele.
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Individuální podmínky vracení zboží u dodavatelů
Někteří dodavatelé společnosti coraHB autodíly s.r.o. diktují další podmínky, které upravují možnost vrácení zboží. Dodavatel tak
nebude souhlasit s vrácením zboží zejména v případě, budou-li jeho podmínky porušeny.

Podmínky společnosti POLCAR
U společnosti Polcar, lze zboží vracet:
•

Pouze do 7 dnů.

•

Některé položky pouze do 5 dnů,

•

Vůbec nelze vracet zboží v hodnotě do 5 € (tj. cca 150 Kč) bez DPH a zboží z výprodeje.

•

Zboží nesmí mít poškozenou garanční nálepku – čárový kód.

Vrácení autoskel
Vždy před nanesením lepidla je nutno zkontrolovat, že se jedná o správné sklo tzn.: správný model, rozměry, vybavení (senzor,
výhřev apod.) Po nanesení lepidla sklo nelze vrátit ani reklamovat.
Vracení autoskel od dodavatele AGC je dodavatelem zpoplatněno částkou 100 Kč bez DPH za 1 ks.

Vrácení originálních dílů
Dodané originální díly, tedy díly dodané přímo od autorizovaných „prvovýrobců“, kterými se rozumí smluvní partneři automobilek,
tedy výrobci a dodavatelé, dodávající své výrobky do prvovýroby automobilů, není možné vracet.

Vrácení elektromechanických dílů a elektro součástí
Elektromechanické díly a elektro součásti není možné vracet. Elektro díly není možné pro další prodej vyzkoušet ani ověřit
jejich 100% stav, proto je není možné vracet.
Vrácením je myšleno zejména vrácení zboží bez udání důvodu i za předpokladu splnění veškerých podmínek nutných k vrácení
dílu (např. kompletní, nepoškozený díl s dokladem o prodeji apod.).
Nelze vracet:
•

žárovky,

•

čidla a senzory

•

řídící jednotky,

•

relé,

•

cívky,

•
•

výbojky
a jiné elektrosoučástky
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Vrácení olejů, maziv, chemických výrobků, provozních kapalin
a kosmetiky
Vzhledem k prodejnosti a univerzálnosti nebo naopak specializací použití a logistické náročnosti nelze vracet:
•

Běžné specifikace olejů (např. 10W40),

•

nemrznoucí kapaliny,

•

ostřikovače (zimní a letní),

•
•

chemie,
tmely,

•

spreje,

•

lepidlo na skla,

•

brzdové kapaliny,

•

speciální oleje.

Vrácení ostatních dílů / zboží
Nelze vracet zboží nebo díly pokud:
•
•
•

se jedná o sortiment prodávaný v metrech, nastříhaný, případně jakkoliv jinak upravený dle požadavku kupujícího –
např. hadice
se jedná o drobný sortiment do kupní ceny 50 Kč bez DPH.
se jedná o karosářské díly – po dohodě (vzhledem k podmínkám konkrétního dodavatele u kterých byl takový díl
zakoupen).

Nelze vracet nekompletní zboží! Část zboží kupovaného v sadě, nebo pocházející z balení po více kusech. (například
nelze vrátit 1 brzdový kotouč z 2ks balení, nelze vrátit 1 žárovku z 2 a více kusého balení apod.).

3. Podmínky pro vrácení vratných dílů
Podmínky upravující možnosti vrácení vratných částí.

Přehled sortimentu vratných dílů
•

Motory, hlavy motorů

•

Kompresory pro klimatizaci

•

Startéry

•

Turbodmychadla

•

Sady vnějšího kloubu

•

Alternátory

•

Vstřikovače

•

Kloubové hřídele

•

Katalyzátory

•

Vstřikovací čerpadla, trysky

•

Třmeny kotoučových brzd

•

Vodní čerpadla

•

Spojkové lamely a přítlačné

•

Poloosy

kotouče

•

Mechanismy řízení

•

Měřiče hmotnosti vzduchu

Dodatek reklamačních podmínek a vrácení zboží
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Vrácení vratných dílů
Kupující má povinnost při zakoupení výměnného dílu vrátit původní „vratný díl“ ve lhůtě 14 dní ode dne zakoupení dílu.
Dodání vratného dílu je evidováno. Při odevzdání vratné části je nutné dodržet následující podmínky:
•

Vratný díl musí být vrácen spolu s originálním obalem dodaného nového dílu (tzn. použije se krabice z nového dílu).

•

Musí být identifikovatelný (etikety, štítky).

•

Původní díl odpovídá kvalitě náhrady, tzn. nejedná se o bezejmenné „neoznačené díly“ bez loga nebo bez označení podle
kterého by bylo možné identifikovat výrobce původního dílu.

•

Vratný díl nesmí být zkorodovaný.

•

Vratný díl musí být očištěn a zbaven olejových náplní.

•

Vratný díl nesmí být jakkoliv upraven nebo modifikován

•

Vratný díl musí být zkompletovaný (tj. včetně krytek, zátek, visaček – použije se z nového dílu – pokud jsou k dispozici).
Vratný díl je nutné zaslat s řádně vyplněným protokolem pro bezproblémové vrácení zboží

Podmínky, za kterých vratný díl nelze vrátit
•

Poškozené díly, jejichž poškození vzniklo neodborným zacházením nebo montáží

•

Díly z havárií nebo z násilných demontáží

•

Díly, které vykazují známky mechanického poškození

•

Díly, které vykazují poškození způsobené neodborným zabalením

•

Díly, které neodpovídají typu pro vrácení (bezejmenné „neoznačené díly“ bez loga nebo označení výrobce)
o

Někteří výrobci / značky akceptují pouze originální vratné díly

•

Znečištěné díly a díly nezbavené olejových náplní

•

Zkorodované díly (v některých případech je problém i povrchová koroze)

•

Díly s poškozenými těsnicími plochami

•

Otevřené přístroje

•

Vrácené katalyzátory musí obsahovat kompletní vnitřní těleso vlastního katalyzátoru, tzv. „vysypané“ katalyzátory
nebudou přijaty

•

Kloubový hřídel musí být vrácen bez poškození samotného hřídele

•

Nekompletní díly

POZOR! - Pokud vratné části vykazují některý z výše uvedených nedostatků, nelze je
přijmout. Takové zboží, pak bude zasláno zpět odběrateli, bez nároku na vystavení
dobropisu!
POZOR! Záloha za vratný díl, bude zákazníkovi proplacena (vy-dobropisována) až
v okamžiku, bude-li vratný díl uznán dodavatelem / výrobcem!

Dodatek reklamačních podmínek a vrácení zboží
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Obrazová část – příklady poškozených a nekompletních částí
Příklady poškozených a nekompletních dílů, které již není možné vrátit.

Startéry a generátory

Kombinace držáků trysek / CR injektory

Dodatek reklamačních podmínek a vrácení zboží
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Dieselová vstřikovací čerpadla, vysokotlaká čerpadla Common Rail

Dodatek reklamačních podmínek a vrácení zboží
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Vstřikovače
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Vstřikování benzínu / zapalování
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Třmeny brzd

Konec dokumentu.
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