
FORMULÁŘ PRO REKLAMACI 

Adresát:   MS Clever s.r.o.; sídlo Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1 – Nové Město; IČO: 076 18 972
 Adresa pro zasílání korespondence: MS Clever s.r.o., Mikulášská 219/5, 326 00 Plzeň 

Uplatnění reklamace 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je 
obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro 
účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. 

 

Datum: 

Podpis:  

Datum uzavření Smlouvy:  

Jméno a příjmení:  

Adresa:  

E-mailová adresa; telefon:  

Zboží, které je reklamováno a výrobní 

číslo (SN): 

 

Popis vad Zboží:  

Navrhovaný způsob pro vyřízení 

reklamace: 

 



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

1) Na produkt se vztahuje  záruka 24 měsíců pro Spotřebitele, 12 měsíců pro odběratele s IČem od data 
pořízení. 

2) Pokud se na zařízení vztahují podmínky záruky, bude do 30 pracovních dní ode dne přijetí reklamace 
vyřízena. 

3) Vyřízení reklamace může být zpožděna z důvodu: 

*   chybějícího příslušenství 
*   nepředvídatelných událostí, které brání vyřízení reklamace. 
 

1. Ujistěte se, že jste zálohovali veškerá důležitá data a odstranili veškeré důvěrné či osobní informace. 
Servisní centrum nenese odpovědnost za poškození ani ztrátu jakýchkoli komponentů, jako je SIM 
karta, paměťová karta, dat, či jiného software. 
 

2. Záruka se nevztahuje na: 
*    poškození způsobené přírodními jevy, jako je požár, povodně, vítr, zemětřesení, blesk  
      apod., 
*    poškození či nekompatibilita způsobená chybně provedenou instalací či nevhodnými 
      podmínkami pro fungování produktu, mimo jiné nestabilním připojením k internetu 
      vnějšími elektromagnetickými poli, vysokou vlhkostí, přímým slunečním svitem a  
      vibracemi, 
*    poškození způsobená stykem s jinými objekty, upuštění, pády, rozlité tekutiny či  
      ponořením do tekutiny, 
*    poškození způsobené neautorizovanými opravami nebo rozmontováním produktu 
*    poškození způsobená jakýmkoli jiným nevhodným používáním, 
*    poškození způsobená komponentami třetí strany – včetně viditelných poškození 
      jako spálená místa po elektrickém výboji, roztavení, zkrat, rozštěpení apod., 
*    chyby způsobené nekompatibilitou software a virusy včetně neodborných modifikací 
      dodávaného software, 
*    záruku nelze uplatnit, bylo-li sériové číslo produktu – nebo nálepka se sériovým číslem 
     nebo jeho součástí, pozměněno, odstraněno, rozmazáno či poškozeno. 
 

3. Jakékoliv poškození způsobené zákazníkem vede ke ztrátě záruky. 
4. Opravený produkt může obsahovat nové nebo renovované součástky. 
5. Záruka baterie zařízení je 30 dní od data převzetí zboží. 
6. Záruka na příslušenství je 24 měsíců / 12 měsíců od data převzetí zboží. 

 
Upozornění:  
Telefon zasílejte vždy s deaktivovaným kódem telefonu, vypnutou službou iCloud/Google a vypnutou 
službou Find My iPhone. Nesplněním těchto podmínek bude telefon vrácen k odstranění těchto kódů na 
náklady reklamujícího. Reklamační řízení bude opětovně zahájeno po úplném odstranění kódů a 
odblokování telefonu. Zboží k reklamaci předávejte vždy kompletní včetně příslušenství, předejdete tak 
prodloužení doby reklamace. 

 


