
1. Reklamácia tovaru nepoškodeného prepravcom 

Potrebné doklady 

Pre zadanie reklamácie stačí Váš doklad o kúpe- faktúra na ktorej nájdete Variabilný symbol a tiež kód a 

názov jednotlivých produktov. 

Postup reklamácie 

Reklamáciu môžete podať prostredníctvom nášho Reklamačného formuláru alebo písomne na adresu 

ROKIJA s.r.o., Kopčianska 63, 851 01 Bratislava. 

Písomné podanie reklamácie musí obsahovať Vaše meno a priezvisko, telefonický alebo mailový kontakt, 

číslo dokladu o kúpe (zadajte prosím číslo faktúry) kód a názov reklamovaného tovaru, popis závady, Váš 

návrh na spôsob vyriešenia reklamácie - napríklad : 

 navrhujem poskytnúť zľavu na tovare 

 chcem vrátiť uhradenú sumu za tovar 

 súhlasím s výmenou za rovnaký tovar 

 súhlasím s výmenou za iný tovar (uveďte prosím kód a názov tovaru ktorý požadujete) 

 očakávam návrh riešenia reklamácie od predávajúceho 

Spolu s písomnou reklamáciou (alebo po vyplnení on-line Reklamačného formuláru) je Kupujúci  povinný 

reklamovaný tovar doručiť Predávajúcemu na Adresu pre reklamácie alebo prostredníctvom Zásielkovne, ak 

využil tento spôsob doručenia Tovaru Kupujúcemu. 

  

Vybavenie reklamácie 

Po úspešnom vyplnení a odoslaní reklamačného formulára dostane Kupujúci od Predávajúceho automatické 

potvrdenie prijatia reklamácie na email. V prípade zaslania reklamácie poštou odošle Predávajúci toto 

potvrdenie Kupujúcemu tiež poštou. 

Po prijatí žiadosti o reklamáciu sa snažíme určiť spôsob vybavenia reklamácie okamžite po obdržaní 

reklamácie. 

V zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, v odôvodnených 

prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 10 

kalendárnych dní odo dňa uplatnenia Reklamácie.  

Po určení spôsobu vybavenia Reklamácie Predávajúci Reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených 

prípadoch môže Reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie Reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 

kalendárnych dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. 

  

  

Reklamačný formulár vyplniť aj online - nájdete ho na našich webových stránkach. 

  



REKLAMAČNÝ FORMULÁR  SPOLOČNOSTI ROKIJA s.r.o. 

Sídlo spoločnosti: 
 

ROKIJA s.r.o. 

Kopčianska 63  

851 01 Bratislava 

 

IČO: 46000500 

IČ DPH: SK2023184801  

DIČ: 2023184801 

 

e-mail: info@nafotky.sk 

mobil: 00421 903215545 - objednávky 

mobil: 00421 910807050 - konateľ 

dátum reklamácie: *  

Meno a priezvisko: *  

E-mail: *  

Tel. číslo: *  

Číslo dokladu (faktúry): *  

Reklamovaný výrobok (názov a kód): * 

 

Dôvod reklamácie (uveďte prosím závadu na výrobku): * 

 

 

Požadovaný spôsob riešenia reklamácie: /nehodiace sa 

preškrtnite/ 

a) navrhujem poskytnúť zľavu na tovare 

b)chcem vrátiť uhradenú sumu za tovar 

c)súhlasím s výmenou za rovnaký tovar 

d)súhlasím s výmenou za iný tovar (uveďte za aký) 

e)očakávam návrh riešenia reklamácie od predávajúceho 

f)iné (napíšte Váš iný návrh) 

 

 
 
Podpis ..................................... 
 
 
Vyplnený formulár (ak ho zasielate v písomnej podobe) a tovar je potrebné zaslať predávajúcemu na adresu: 

ROKIJA s.r.o. 
Kopčianska 63 
851 01 Bratislava  
 



2. Reklamácia tovaru poškodeného prepravcom 

Ak má zásielka ktorú preberáte od prepravcu poškodený obal alebo javí iné známky poškodenia (prliačenie, 

rozbalenie a podobne...) je potrebné na to prepravcu pred jej prevzatím upozorniť a spísať sním o tom 

záznam. 

Zásielku ktorá javí známky poškodenie máte právo odmietnuť od prepravcu prevziať - je potrebné s 

prepravcom o tom spísať záznam. 

Ak zásielku ktorá javý známky poškodenia prevezmete je potrebné bezodkladne tovar prezrieť a prípadné 

škody spísať s prepravcom. Je dobré urobiť aj fotku poškodeného balenie a tovaru. 

Tovar nám nezasielajte. Ak máte spísaný záznam o poškodenom obale počkajte prosím na naše 

vyjadrenia a poškodený tovar si následne prevezme prepravca. 

O doručení poškodeného tovaru nás prosím informujte mailom alebo telefonicky. 

Po obdržaní Vašej reklamácie (mailom alebo tel. ) sa spojíme s dopravcom a budeme vzniknutú situáciu 

riešiť. Zašleme Vám rovnaký tovar alebo v prípade ak už nebude skladom tak náhradný tovar ktorý si 

vyberiete alebo Vám vrátime už uhradenú sumu za tovar vrátane poštovného. 

 


