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JÃ• MÃ•M BOTY DO ROBOTY....
ÃšterÃ½, 10 bÅ™ezen 2009

Tak to jsem vÄ•era je&scaron;tÄ› ani náhodou netu&scaron;il, Å¾e solidní kamenný obchod v luxusním centru Prahy pÅ™ímo u
Václavského námÄ›stí provozuje Vietnamec (to jsem zjistil z i-netu aÅ¾ dneska ráno podle IÄŒO). Inzerují prodej výhradnÄ›
italské obuvi. No, ale abyste si nemysleli, Å¾e proti nÄ›mu nÄ›co "jen tak" mám - pÅ™eÄ•tÄ›te a se mnou spoleÄ•nÄ› zaplaÄ•te

Dopisuju si totiÅ¾ ÄŒOI-kou. Mám problém - a teÄ• Ä•ekám, jak v&scaron;echno dopadne. Nejlépe bude, kdyÅ¾ vám písmo
pÅ™ímo zkopíruju (mimo nedÅ¯leÅ¾itých detailÅ¯, pochopitelnÄ›):

Jméno a pÅ™íjmení: Já
Ulice:
MÄ›sto:
Kontakt:

Moje
Moje
MÅ¯j e-mail

VÄ›c: StíÅ¾nost ohlednÄ› neuznání reklamace

VáÅ¾ení, podávám stíÅ¾nost na prodejnu Obuvi a kabelek Praha 1, JindÅ™i&scaron;ská 12, s odpovÄ›dnou vedoucí Marií
KuÄ•erovou, IÄŒ 743 17 164. Dle výpisu z rejstÅ™íku je majitelem Luan VU Quang, Spálená 110/53, 11000 Praha 1 - Nové
MÄ›sto.
V lednu 2008 jsem zde s paní xxxxxxx xxxxxxxxx koupil dámské zimní boty. Po nÄ›kolikatýdenním chození zjara
loÅˆského roku a v lednu leto&scaron;ního roku se zcela rozpadl svr&scaron;ek jedné boty. PÅ™i reklamaci v únoru
leto&scaron;ního roku mi bylo v prodejnÄ› sdÄ›leno, Å¾e se jedná o svr&scaron;ek vyrábÄ›ný z nekvalitní koÅ¾enky a z toho
dÅ¯vodu oni odmítají odpovÄ›dnost za vady.
MÅ¯j logický poÅ¾adavek na písemné vyjádÅ™ení tohohle nesmyslu v tomto sm
odmítli, boty pÅ™evzali k &bdquo;odbornému posouzení" a vÄ•era, po mÄ›síci, mi boty vrátili s tím, Å¾e dle jakéhosi svého
vlastního vnitÅ™ního pÅ™edpisu reklamaci neuznávají, coÅ¾ je jiÅ¾ pak bez jakéhokoliv dal&scaron;ího vysvÄ›tlení naÄ•márá
druhé stranÄ› reklamaÄ•ního lístku.
SamozÅ™ejmÄ›, Å¾e nikde v prodejnÄ› není umístÄ›na výstraha o neuznávání odpovÄ
vady z titulu pouÅ¾itého nekvalitního koÅ¾enkového materiálu, ani o této skuteÄ•nosti zákazníci nejsou uvÄ›domováni pÅ™i
koupi.
Boty jsou prodávány bez výhrad, jako plnÄ› slouÅ¾ící k chÅ¯zi ve venkovním prostÅ™edí, tedy ke svému obvyklému
oÄ•ekávanému úÄ•elu. PÅ™itom pak pÅ™i reklamaci i sama prodejna bez uzardÄ›ní pÅ™iznává, Å¾e dobÅ™e ví, Å¾e prodáv
&scaron;unty, vhodné nanejvý&scaron; pro jednorázové pouÅ¾ití pro neboÅ¾tíky na jejich poslední cestÄ›. ProdavaÄ•kám je
tato skuteÄ•nost dobÅ™e známa, vÅ¾dyÅ¥ dokonce jejich vnitÅ™ní instrukce, které jsou v rozporu s ustanoveními paragrafÅ¯ 6
aÅ¾ 627 obÄ•anského zákoníku, jim pÅ™ímo zakazují uznávat reklamace, vzniklé z titulu rozpadnutí se nekvalitního
materiálu, a ony touto vnitÅ™ní smÄ›rnicí i bezosty&scaron;nÄ› argumentují pÅ™i &bdquo;odpalování" reklamujících zákazníkÅ
VáÅ¾ení, v pÅ™íloze Vám zasílám fotografii detailu rozpadlého svr&scaron;ku boty. Dal&scaron;í fotokopie dokumentÅ¯
mám téÅ¾ k dispozici, ale rubrika pro vloÅ¾ení pÅ™ílohy umoÅ¾Åˆuje vloÅ¾ení jen jednoho souboru (dal&scaron;í mohu posla
zvlá&scaron;Å¥ po va&scaron;í výzvÄ›).
V pÅ™ípadÄ›, Å¾e uznáte mou stíÅ¾nost za oprávnÄ›nou, o Ä•emÅ¾ jsem pÅ™e
si poÅ¾ádat vás o zásah v mÅ¯j prospÄ›ch. Boty i originály dokladÅ¯ mohu kdykoliv pÅ™edloÅ¾it osobnÄ›.
DÄ›kuji, xxxx xxxxxxxx
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a výsledek? zatím jen ticho ticho ticho ticho..... neskuteÄ•nÄ› nahvÄ›zdiÄ•kovanej NÄŒ
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