AQUACONSULf,, spol. s r.o.
Dr. Janského 953.
252 28 Černošice

Reklamačnířád
l' obecná ustanovení
dodávku pitné vody z vodovodu a odváděni oclpadních vod kana|izací, vydává ve
spo|. s r.o., jako dodavatel zajiŠťujícÍ
smyslu $ 36, odst' 3' písm' c) zákona č.27412001 Sb. o vodovodech a kana|izacích pro veřejnou potřebu a o změně něktených zákonŮ a
v návaznosti na zákon č' 63411992 Sb. o ochraně spotřebite|e v platném znění, tento reklamačnířád:

AQUACoNSULT

Rek|amačnířád stanovuje rozsah a podmínky odpovědnosti za vady pitné vody dodané vodovodem a rek|amaci sluŽeb poskytovaných v
souvislosti se zajištěním dodávky vody a odvádění odpadních Vod kanalizací, způsob a místo jejich up|atnění Včetně nároků
vyp|1fu aj ícíchz této odpovědnosti.
Rek|amaění řád se váahuje na dodávku vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kana|izací rea|izovaných na zák|adě písemné
smlouvy uzavřené pod|e $ 8, odst' 5 uýŠeuvedeného zákona'
ll. Rozsah a podminky reklamace
odběrate| má práVo uplatnit vůčidodavate|i odpovědnost zavady a rek|amaci:
a) u dodávky pitné vody:
. na jakost dodávané pitné vody,
. na mnoŽství dodané pitné vody
.na t|ak dodávané pitné vody
b) u odvádění odpadních vod:
. odvádění odpadních vod v dohodnutém rozsahu a stanoveným způsobem,
. mnoŽství

odváděných odpadních vod.

Rek|amaci up|atňuje odběratel;
' písemně na adresu: AQUACONSULT spo|. s r.o., Dr. Janského 953' ČernoŠice,25228
. osobně na týŽ adrese v době 8,00
15,00 hod' s tím, Že v případě Ústně up|atněné rek|amace je zaměstnanec
11,00 a 13,00
dodavate|e pověřený vyřizováním reklamací povinen sepsat o tomto písemný záznam.
. V případě reklamace jakosti dodáVané pitné vody nebo odvádění odpadních vod, kdy můžedojít ke Škoděna majetku nebo ohroŽenÍ
zdraví osob' |ze rek|amaci uplatnit te|efonicky na te|. č. 251 642 213

-

-

Písemná rek|amace musí obsahovat:

jméno a pří'jmení odběrate|e,
' adresu odběratelé a' pokud moŽno, ite|efonický kontakt,
' místo odběru pitné vody nebo vypouŠtění odpadních Vod,
' popis vady nebo reklamace,
.

stejné údaje jsou nezbýné pro rek|amaci uplatněnou te|efonicky. Zaměstnanec dodavate|e pověřený přijímáním te|efonicky podaných
reklamací je povinen vyhotovit o takto podané reklamaci písemný záznam s uvedením výŠespecifikovaných ÚdajŮ nezbytných pro
vyřízení reklamace.
V případě písemnost
Í zas|aných

nebudou

odběrate|em na adresu dodavatele, které nebudou obsahovat uýŠeuvedené údaje nezbytné pÍo řádné uplatnění lek|amace,

týo kvalifikovány jako rek|amace a budou dodavate|em řešeny jako stíŽnost.
|l|'

Způsob a |hůty pro vyřizení rcklamace

Dodavate| je povinen zajistit' aby po celou provozní dobu by| na výše uvedeném provozním středisku přítomen zaměstnanec pÓVěřeny
reklamace. V případě, Že není moŽno vyřídit reklamaci ihned na místě jejího podání, je dodavate| povinen zajistit její VyřÍzení a
p-odáni písemné zpÍáYy odběrateli o způsobu jejího vyřízení bez zbýečnéhoodkladu na adresu odběrate|e. Reklamac,e musí b:it
VyřÍzena nejpozději do 30{i dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se dodavatel s odběrate|em nedohod|i na |hŮtě de|Ší.

VyřizÓVat

odběrate| je povinen poskýnout dodavate|i nezbýnou součinnost při prošetřování a řeŠenírek|amací. zqména je povinen umoŽnit
přístup k vodoměru za úče|emjeho kontÍoly, odeČtu jeho stavu nebo jeho výměny v souvis|osti s prověřením jehr funkČnosti, zÚcastnit
se osobně odběru kontro|nÍch vzorků nebo tímto pověřit jinou osobu, umoŽnit přístup pověřeným zaměstnancům dodavate|e do
připojené nemovitosti za účelemprověření stavu vodovodní nebo kana|izaČní přípojky nebo zařízení vnitřního vodovodu nebo
kanaiizace a předk|ádat dodavateli potřebné doklady k prověření správnosti účtovanéhomnožstvídodané pitné vody a odvádění
odoadních vod.
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1) Zjevná vada jakosti vody (zápach, záka|, barva apod.) musí být reklamována odběratelem nejpozději do 24 hodin od jejího zjiŠtění,
ostatní vady jakosti bez zbýečnéhoodk|adu po jejích zjištění. Na zák|adě popisu rek|amované vady rozhodne pověřený zaměsinanec
dodavate|e, zda bude proveden kontro|ní odběr vzorku vody v dané lokalitě, přicemŽ při tomto rozhodování vychází z jiŽ provedených a
vyhodnocených vzorků vody dodávaných stejným Vodovodem v dané loka|itě na základě p|ánu kontroýjakosti pitné vody dle zákona č.
258l2oo0 Sb' schvá|eného orgánem ochrany veřejného zdraví. Případný odběr kontro|ního vzorku zajistí dodavatel nejpozději do 24
hodin od uplatnění reklamace s tím, Že odběr vzorků bude proveden za přítomnosti odběrate|e nebo jím pověřené osoby V mÍstě závady
ci v nejb|iŽŠÍmmístě určenémpro kontro|u jakosti pitné vody orgánem ochrany veřejného zdraví. Současně dodavate| zajistí provedení
rozboru tohoto vzorku v akreditované laboratoři. V případě, Že odběratel bude trvat na provedení kontro|ního odběru vzorku a
následném rozboru, přestoŽe mu by| pověřeným zaměstnancem dodavate|e před|oŽen přehled ýsledkŮ rozborů vzorků vody v dané
|oka|itě s tím' Že týo sp|ňovaly hygienické poŽadavky na pitnou vodu stanovené vyh|áškou ě. 376/2000 Sb. a rek|amace bude po
provedení rozboru vzorku kvaliÍikována jako neoprávněna, uhradí odběrate| nák|ady na provedení odběru a rozboru kontrolního vzorku

vody.

2) Na zák|adě reklamace mnoŽství dodané pitné vody' kdy ze strany odběratele není zpochybňována funkčnost vodoměru a správnost
měření, zajistí dodavate| ve |hůtě do 3 dnů od podání rek|amace provedení kontrolního odečtu stavu vodoměru, alo za přítomnosti
odběrate|e nebo jím pověřené osoby. Vyhodnocení rek|amace bude pÍovedeno bezprostředně pro provedení kontro|ního opisu stavu
vodoměru a porovnání zjiŠtěných Údajů s údaji o odběrném mÍstě vedeném dodavate|em.
3) V případě reklamace mnoŽství dodané pitné vody z důvodu pochybnosti o správnosti měření dodané pitné vody vodoměrem, zajistí
dodavate| na základě písemnéŽádosti odběratele ve lhůtě do 30-ti dnů od jejího doručenídodavate|i přezkouŠení Vodoměru u
autorizované zkuŠebny' Výsledky přezkoušení oznámí dodavatel neprod|eně písemně odběrateli. Nák|ady spojené s přezkoušením a
výměnou vodoměru budou hrazeny pod|e uýsledku přezkoušení vodoměru d|e $ 1 7' odst. 4 zákona č' 274zoa1 sb.

4) V případě rek|ámace mnoŽsfuí dodávané pitné vody z důvodu pochybnosti o správnosti měření dodané pitné vody vodoměrem, má
odběÍate| práVo zajistit si na Vlastní nák|ady metro|ogickou zkouŠku vodoměru na místě insta|ace, a to nezávis|ým měřid|em' připojeným
na odbočenís uzávěrem za osazeným Vodoměrem na potrubí vnÍtřního vodovodu před jeho prvním rozdělením. Tuto zkouŠkuprovede
za přítomnosti provozovate|e Vodovodu na zák|adě sm|ouvy s odběratelem Ceský metro|ogický institut, pokud to vnitřní vodovod
umoŽňuje. Zjistí-|i se odchy|ka větší, neŽ připouští zv|áštníprávní předpis' vodoměr se povaŽuje za nefunkčnía při stanovení mnoŽství
dodávané Vody pro vypořádání dané rek|amace se postupuje podle $17 odst.4 písm. a).
5) V případě rek|amace odvádění odpadních Vod v dohodnutém rozsahu a stanoveným způsobem zajistí dodavate| nejpozději do 24
hodin proŠetření rek|amace na místě samém za přítomnosti odběrate|e nebo jím pověřené osoby.

6) V případě rek|amace mnoŽsfuí odváděných odpadních vod je dodavate| povinen do 3 dnŮ prověřit ÚClaje, na zák|edě kte|ich jé
mnoŽství stanoveno. V případech ve|kých provozoven vyuŽívaných k podnikate|ským úcelŮm, kdy nenÍ mnoŽství odpadních Vod
měřeno, mŮŽe se dodavate| s odběrate|em dohodnout na prověření mnoŽsfuí odváděných odpadních Vod umístěním měřícího zařízení
dodavate|e na dohodnutém místě a po stanovenou dobu.
7) Jest|iŽe jé s rek|amací spojena nutnost vrátit vystavenou fakturu, je odběratel povinen tuto fakturu vrátit dodavateli před up|ynutím
|hůty její sp|atnosti. Dodavatel je pak povinen pod|e povahy nesprávnosti faktury fakturu opravit nebo vyhotovit Íakturu novou.
oprávněným vrácením fakturu přestává běŽet původní|hůta sp|atnosti'

lV. Nároky vyp|ývajícíz odpovědnosti za vady
1 ) V přÍpadě dodávky pitné Vody, u které by|o na zák|adé rek|amace její jakosti prokázáno,
Že nesp|ňuie hygienické poŽedavky ne pitnou
Vodu d|e VyhláŠky c.376l20oa Sb', a která by|a orgánem ochrany veřejného zdraví ve smyslu zákona č. 258/2000 sb' prohláŠena za
uŽitkovou, má odběrate| práVo na poskytnutí slevy z vodného, přičemŽ výše této s|evy bude stanovena individuálně s přih|édnutím k
závaŽnosti vady,

V případě op.áVněné Íeklamace mnoŽství dodané pitné Vody bude postupováno dle
reklamace mnoŽství odvedené odpadní vody pod|e $ 19 téhoŽ zákona.

2)

$

.l7 zákona

č' 27412000 Sb.' v

případě

3) V ostatních případech je dodavate| povinen bez zbytečnéhoodk|adu na vlastní nák|ady oprávněnou rek|amaci vyřešit, a to
odstraněním závadného stavu.

4) Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady zůstává nedotčena odpovědnost dodavate|e za Škody zpŮsobené provozem svého
zarízení, a to d|e občanskéhozákoníku, popřípadě za škodu způsobenou vadou výrobku d|e zákona č. 59/1998 sb'

Tento rek|amační řád nabýVá Účinnosti dnem
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