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B L A U P U N K T _ P O S T U P _ R E K L AMA C I I _ S K _ F I X I T _ 2 0 1 7 - 0 8 _ 2 1 . D  
POSTUP PRI REKLAMÁCII ZÁRUČNÝCH A POZÁRUČNÝCH OPRÁV 

SMARTFÓNOV A MOBILNÝCH TELEFÓNOV PRE SENIOROV, 
ZNAČKY BLAUPUNKT 

 
 
Výrobca výrobkov značky Blaupunkt v snahe o spokojnosť zákazníkov umožňuje realizáciu 
servisných objednávok poškodených výrobkov v Servisnom stredisku Fixit. 
Servisná objednávka je určená pre koncových užívateľov (B2C) a obchodných partnerov (B2B). 
 
ZÁRUČNÝ SERVIS 
Výrobca výrobkov značky Blaupunkt garantuje správne fungovanie výrobkov za podmienky 
používania zariadenia v súlade s jeho určením a technickými podmienkami, uvedenými v manuáli. 
Spoločnosť Fixit servisuje výrobky: 
-telefóny a príslušenstvo Blaupunkt 
- náradie a záhradnú techniku Blaupunkt 
- nabíjacie stanice pre elektromobily 
- PS WATCH 
- batérie Blaupunkt 
 
 
1. AKÁ DLHÁ JE ZÁRUČNÁ LEHOTA? 
· Zariadenia: 36 mesačná záruka 
· Batéria: 12 mesačná záruka 
· Príslušenstvo- Nabíjačka a kábel: 12 mesačná záruka 
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2. AKO ZADAŤ REKLAMÁCIU? 
Reklamáciu môžete zaregistrovať v: 
A. Servisnom stredisku Fixit na webovej stránke http://rma.fixit-service.com 
· Prihlášku môžete zaregistrovať na svojom užívateľskom účte (väčšia funkčnosť) alebo použiť 
zjednodušený́ formulár bez nutnosti registrácie (obmedzená funkčnosť). 
· Všetky otázky smerujte prosím na emailovú adresu: blaupunkt@sk.fixit-service.com 
Pozor: Pre každý́ reklamovaný́ výrobok je treba vyplniť reklamačný́ formulár. Zariadenie, ktoré 
nebude prihlásené, bude odoslane späť, bez servisného zásahu. 
B. Mieste predaja. 
Pozor: Predpredajná reklamácia (DOA) musí byť ohlásená do obchodu najneskôr do 3.dní odo 
dňa nákupu. 
 
 
3. AKÉ DOKLADY SÚ POTREBNÉ PRE DORIEŠENIE REKLAMÁCIE? 
Pre doriešenie záručnej reklamácie je potrebné doložiť kópiu nákupného dokladu (pokladničný́ blok 
alebo faktúra), záručný list s uvedeným číslom IMEI. 
 
 
4. AKO SPRÁVNE ZABALIŤ ZARIADENE A PODAŤ ZÁSIELKU? 
Po zaregistrovaní pošlete do servisu kompletné zariadenie, vrátane príslušenstva (len originálne od 
výrobku(. Neposielajte prosím ďalšie príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou originálneho balenia 
(napr. slúchadlá, dokumentácia). Výnimkou sú prípady, ktoré boli so servisom dohodnuté. 
Zariadenie musí byť adekvátne zabalené proti poškodeniu počas prepravy. Odporúčame použiť výplň 
a zariadenie zabaliť do originálneho nebo náhradného balenia, ktoré dostatočne chráni obsah pred 
poškodením alebo zničením, počas prepravy. Pozornosť venujte zabráneniu vzniku jemných 
škrabancov, ktoré môžu byť spôsobené nedostačujúcim zabezpečením zariadenia. 
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Výrobca značky Blaupunkt a zároveň spoločnosť Fixit nenesú zodpovednosť za prípadne poškodenie 
počas prepravy. Neručí tiež za nedostatočne zabalenie zariadenia. V takýchto prípadoch, bude 
odstránenie závady, vykonané len na náklady reklamujúceho. 
Vybavenie servisných požiadaviek, vykonávame prostredníctvom prepravnej spoločnosti spôsobom 
door-to-door. Náklady spojené s dopravou hradí servis. 
Vyššie uvedené pravidlá sa týkajú len prípadov odovzdania zásielky kuriérovi objednaného servisom. 
Po servisnom potvrdení objednávky, ktorá je prihlásená na našej webovej stránke: 
http://rma.fixit-service.com bude objednaný́ kuriér spoločnosti PPL. Zásielka bude vyzdvihnutá na 
Vami uvedenej adrese do dvoch pracovných dní, odo dňa schválenia reklamačnej prihlášky, alebo 
 
Pozor: Ak zásielka nebude kuriérom vyzdvihnutá v uvedenom termíne, prosíme kontaktujte nás  
prostredníctvom emailovej adresy:blaupunkt@sk.fixit-service.com 
 
 
5. ČO ZÁRUKA NEZAHŔŇA 
Záruka sa nevzťahuje: 
· na poškodenie spôsobené vonkajšími vplyvmi, napr. mechanické, poškodenie spôsobené 
atmosférickými javmi, znečistením alebo zaliatím, poškodenie vzniknuté v dôsledku 
nevhodného použitia exploatačných materiálov (napr. čistiacich prostriedkov), vzniknuté v 
dôsledku neautorizovanej aktualizácie alebo zmeny softvérového zariadenia 
· na neautorizovaný́ zásah do zariadenia 
· na používanie výrobku v rozpore s užívateľskou príručkou. 
V prípade zistenia poškodenia, na ktoré sa záruka nevzťahuje, servis zašle e-mailom návrh platenej 
opravy alebo v opodstatnených prípadoch odošle zariadenie späť bez vykonanej záručnej opravy. 
 
 
6. SERVIS NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA: 
· poškodenie, stratu či vymazanie dát z pamäte zariadenia alebo dátových nosičov. Prevádzkovateľ 
zariadenia je zodpovedný́ za zálohovanie dát/informácií. 
· príslušenstvo alebo vybavenie, ktoré nie je súčasťou pôvodnej súpravy (napr. karty SD, kryty, 
slúchadlá, atď.) 
· problémy spojené so súčinnosťou reklamovaného výrobku s výrobkami a softvérom iných 
výrobcov. 
 
 
7. AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE, KEĎ DÔJDE K POŠKODENIU ZÁSIELKY NA 
CESTE ZO SERVISU K ZÁKAZNÍKOVI? 
Skontrolujte obsah zásielky v prítomností kuriéra. Ak sa vyskytnú akékoľvek pochybností ohľadom 
zásielky (balík je poškodený́ /zničený́, originálne balenie je porušené atď.) zapíšte škodu v prítomností 
kuriéra a následne nás okamžite kontaktujte na email: blaupunkt@sk.fixit-service.com . 
Ak je to možné, urobte aj fotografie poškodenia a spôsobu zabalenia zásielky. Fotodokumentácia 
určite urýchli reklamačný́ proces. 
 
 
 
POZÁRUČNÝ SERVIS 
1. AKO ZADAŤ REKLAMÁCIU? 
Po dohodnutí na emailovej adrese: blaupuknt@fixit-service.com reklamáciu môžete zaregistrovať v 
Servisnom stredisku Fixit na webovej stránke http://rma.fixit-service.com . Prihlášku môžete 
zaregistrovať na svojom užívateľskom účte (väčšia funkčnosť) alebo použiť zjednodušený́ formulár 
bez nutností registrácie (obmedzená funkčnosť). 
Všetky otázky smerujte prosím na emailovú adresu: blaupunkt@sk.fixit-service.com 
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2. AKÉ DOKLADY SÚ POTREBNÉ PRE DORIEŠENIE REKAMÁCIE? 
V prípade pozáručnej opravy doklad o kúpe a záručný́ list nie sú požadované. Zadajte prosím, 
presný́ popis závady , ktorý́ umožní problém diagnostikovať. 
 
3. AKO SPRÁVNE ZABALIŤ ZARIADENIE A PODAŤ ZÁSIELKU? 
Po zaregistrovaní pošlete do servisu kompletné zariadenie vrátane príslušenstva (len originálne od 
výrobcu, napr. nabíjačka, batéria, atď.). Neposielajte prosím, ďalšie príslušenstvo, ktoré nie je 
súčasťou originálneho balenia (napr. slúchadlá, dokumentácia). Výnimkou sú prípady, ktoré boli zo 
servisom dohodnuté. 
Zariadenie musí byť adekvátne zabalené proti poškodeniu počas prepravy. Odporúčame použiť výplň 
a zariadenie zabaliť do originál alebo náhradného balenia, ktoré dostatočne chráni obsah pred 
poškodením alebo zničením počas prepravy. Pozornosť venujte zabráneniu vzniku jemných 
škrabancov, ktoré môžu byť spôsobené nedostačujúcim zabezpečením zariadenia. 
Výrobca značky Blaupunkt a zároveň spoločnosť Fixit nenesú zodpovednosť za prípadné poškodenie 
počas prepravy. Neručí tiež za nedostatočné zabalenie zariadenia. V takýchto prípadoch bude 
odstránenie závady vykonané len na náklady reklamujúceho. 
V závislosti na dohode so servisom, zariadenie môžete poslať na vlastné náklady sami, alebo kuriérom 
objednaným servisom. 
Pozor: Ak zásielka nebude kuriérom vyzdvihnutá v uvedenom termíne, kontaktujte nás prosím 
prostredníctvom e-mailovej adresy: blaupunkt@sk.fixit-service.com 
 
4. SERVIS NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA: 
· poškodenie, stratu či vymazanie dát z pamäte zariadenia alebo dátových nosičov. 
prevádzkovateľ zariadenia je zodpovedný za zálohovanie dát/informácií. 
· príslušenstvo alebo vybavenie, ktoré nie je súčasťou pôvodnej súpravy (napr. karty SD, kryty, 
slúchadlá, atď.) 
· problémy spojené so súčinnosti reklamovaného výrobku 
s výrobkami a softvérom iných výrobcov. 
 
5. AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE, KEĎ DÔJDE K POŠKODENIU ZÁSIELKY NA 
CESTE ZO SERVISU K ZÁKAZNÍKOVI? 
Skontrolujte obsah zásielky v prítomností kuriéra. Ak sa vyskytnú akékoľvek pochybností ohľadom 
zásielky (balík je poškodený́/zničený́, originál balenie je porušené atď.) zapíšte škodu 
v prítomností kuriéra a následne nás okamžite kontaktujte na email: blaupunkt@sk.fixit-service.com. 
Ak je to možné, urobte aj fotografie poškodenia a spôsobu zabalenia zásielky. Fotodokumentácia 
určite urýchli reklamačný́ proces. 
Pozor: Zápis o škode umožní finančnú refundáciu zo strany prepravnej spoločnosti. 
 
KONTAKTNÉ ÚDAJE 
Kuriér PPL objednaný́ servisom: 
Iná prepravná spoločnosť (na vlastné náklady) 
Fixit - PPL Depo Ostrava 
ul. Františka a Anny Ryšových 1168/21 
721 00 Ostrava Svinov - Dubí 
Česká republika 
Pozor: Existuje možnosť zoslania balíka kuriérom 
PPL na vlastné náklady. 
FIXIT S.A. 
Nad Serafą 56A 
30-864 Kraków 
Poľsko 
Strana RMA: http://rma.fixit-service.com 
E-mail: blaupunkt@sk.fixit-service.com 
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