Spole nost Plze ské m stské dopravní podniky, a.s. v souladu se zákonem . 513/1991 Sb. obchodní
zákoník, zák. . 40/1964 Sb. ob anský zákoník a zák. . 634/1992 Sb. o ochran spot ebitele vydává
tento

Reklama ní ád dopravních služeb
I.

Preambule

Tento Reklama ní ád upravuje základní zásady a principy zp sobu uplat ování práv a povinností
vyplývajících z právních norem, které stanovují obecnou odpov dnost spole nosti Plze ské m stské dopravní
podniky, a.s.(dále jen spole nost) jako dopravce a poskytovatele dalších služeb na stran jedné a na stran
druhé fyzických a právnických osob, jímž jsou služby spole ností poskytovány. Tento reklama ní ád
stanovuje obecné zásady reklama ního ízení pro poskytované dopravní produkty a služby spole nosti.
Podmínky konkrétních reklama ních ízení jsou upraveny ve specializovaných reklama ních ádech
spole nosti pro konkrétní produkty a služby.
II.

Základní pojmy

Reklamace – uplatn ní práv fyzických a právnických osob vyplývajících z odpov dnosti spole nosti za vady
vzniklé p i poskytování služeb, p íp. uplatn ní práv kupujících vyplývajících z odpov dnosti spole nosti p i
prodeji produkt .Vadn poskytnutá služba nebo produkt – služba nebo produkt, která byla spole ností
poskytnuta jako dodavatelem podle konkrétních okolností tak, že rozsah, cena nebo kvalita neodpovídá
smluvn stanoveným podmínkám, zejména smluvním p epravním podmínkám a všeobecným obchodním
podmínkám jednotlivých produkt .
Dopravce – pro pot eby tohoto reklama ního ádu je dopravcem spole nost Plze ské m stské podniky,
a.s.(dále také „spole nost“), která zajiš uje m stskou hromadnou dopravu v Plzni.
Smluvní p epravní podmínky - podmínky p epravy platné pro p epravu osob, jejich zavazadel, v cí a živých
zví at, vydávané dopravcem.
Prodej produkt – innost, jejímž p edm tem je realizace kupní smlouvy mezi spole ností a kupujícím o
p evzetí p edm tu koup (produktem) a zaplacení kupní ceny.
Zákazník – cestující, uživatel m stské hromadné dopravy, p íp. kupující produkty spole nosti.
III.

Odpov dnost a její rozsah
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Spole nost odpovídá zákazníkovi za rozsah, cenu a kvalitu poskytovaných služeb, p íp. prodávaných
produkt , které poskytuje jako finální dodavatel v p ípad , že: - smluvn dohodnutá služba nebyla
poskytnuta v dohodnuté, p íp. ve všeobecných obchodních podmínkách stanovené kvalit - prodané
produkty nemají vlastnosti deklarované spole ností p i jejich prodeji.
Reklamace podle bodu 1. tohoto lánku m že být uplatn na v p ípad vadného poskytnutí služby, p íp.
produktu jehož finálním dodavatelem je spole nost.
Reklamace m že být dále uplatn na v p ípad vad produkt , vyplývajících z porušení záru ních
podmínek ze strany spole nosti.
V p ípad reklamace vadných služeb je odpov dnost spole nosti omezena na povinnost urychlen
odstranit závadu, p íp. pokud zákazníkovi vznikne vadnou službou prokazatelná materiální škoda tuto v
od vodn ných p ípadech uhradit.
Za vady jednotlivých produkt odpovídá spole nost dle reklama ních ád , které jsou vyhotoveny ke
každému produktu.
Zákazník má právo na náhradu obvyklých, ú eln vynaložených náklad , které mu vznikly v souvislosti s
uplatn ním oprávn né reklamace. Zákazník je povinen oznámit prokazatelnou výši t chto náklad
spole nosti sou asn p i uplatn ní konkrétní reklamace. Spole nost považuje za ú eln vynaložené
takové náklady, které jsou zákazníkem ádn prokázány a souvisejí výhradn s uplatn ním dané

reklamace, zejména poštovné, cestovné, a to vše v maximální výši 48,- K pro uplatn ní jedné konkrétní
reklamace.
IV.

Postup p i uplatn ní reklamace
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Právo na uplatn ní reklamace má zákazník, a to bu osobn , nebo prost ednictvím zmocn ného
zástupce, který se prokáže plnou mocí s ú edn ov eným podpisem zmocnitele.
Reklamace se uplat uje zásadn písemnou formou, na formulá i p edepsaném spole ností.
P i reklamaci je nutno p edložit doklady vypovídající o skute nosti, která je p edm tem reklamace dle
p íslušného reklama ního ádu.
Místo uplatn ní reklamace: - Plze , Denisovo náb . 12 , Zákaznické centrum
P ípadné uplatn ní reklamace na služby poskytované na základ smlouvy nemá odkladný ú inek
zaplacení ceny dle dohodnutého data splatnosti.
Reklamaci vad jednotlivých produkt a reklamaci poskytovaných služeb je nutno uplatnit ve lh tách
stanovených reklama ními ády t chto produkt .
Reklamace musí být ze strany spole nosti vy ízena do 30-ti dn . V p ípad , že reklama ní ízení bude
vyžadovat opat ení v tšího rozsahu a bude z ejmé, že lh ta stanovená k vy ízení reklamace bude
p ekro ena, je spole nost povinna o této skute nosti zákazníka písemn vyrozum t ve lh t do 30-ti dn
od podání reklamace.
V.

Ustanovení záv re ná
1.
2.

Reklamace, jejichž projednávání zapo alo p ed ú inností tohoto reklama ního ádu se ídí reklama ním
ádem platným v dob uplatn ní reklamace.
ešení ostatních reklamací nedopravních služeb podléhá platným ustanovením ob anského a
obchodního zákoníku. Reklama ní ád nabývá platnosti a ú innosti dnem 1.1.2007.

Plze ské m stské dopravní podniky, a.s.
V Plzni, dne 15.11.2006
Mgr. Michal Kraus
generální editel

