
REKLAMAČNÝ PORIADOK 

1. V prípade, že rozsah, kvalita alebo účtovanie poskytovaných služieb nezodpovedá Zmluve, 

Účastník má právo v lehote určenej Reklamačným poriadkom uplatniť v danej veci reklamáciu 

predovšetkým na: správnosť účtovania služby, kvalitu poskytnutej služby. 

2. Reklamácia sa podáva písomne (osobne alebo poštou) na adresu Poskytovateľa. Reklamácia 

musí obsahovať meno, priezvisko alebo obchodné meno Účastníka a adresu Účastníka, číslo 

Zmluvy alebo inú jednoznačnú identifikáciu služby, predmet reklamácie s uvedením 

podrobností, vlastnoručný podpis Účastníka, resp. oprávnenej alebo splnomocnenej osoby. 

3. Poskytovateľ za účelom riadneho posúdenia reklamácie môže žiadať od Účastníka doplnenie 

ďalších podrobností k predmetu reklamácie. 

4. Právo na reklamáciu musí byť uplatnené v lehote 30 dní odo dňa doručenia faktúry 

(vyúčtovania), ktorej správnosť je predmetom reklamácie, alebo zistenia závady poskytnutej 

služby alebo zariadenia. 

5. Účastník má právo na vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania služby zavineného 

Poskytovateľom; toto právo musí uplatniť u Poskytovateľa najneskôr do troch mesiacov po 

obnovení poskytovania Verejnej služby. 

6. Poskytovateľ je povinný písomne oznámiť Účastníkovi výsledok prešetrenia jeho reklamácie v 

lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od doručenia reklamácie, inak sa reklamácia 

považuje za uznanú. V zložitých prípadoch môže poskytovateľ túto lehotu predĺžiť, najviac však 

o 30 dní; Poskytovateľ je povinný o predĺžení písomne informovať Účastníka pred uplynutím 

pôvodnej 30 dňovej lehoty s uvedením dôvodov. Lehota je zachovaná, ak Poskytovateľ odošle 

svoje oznámenie Účastníkovi najneskôr v posledný deň lehoty. 

7. Reklamácia vo veci správnosti účtovania služby nemá odkladný účinok na zaplatenie sumy za 

poskytnuté služby. Ak suma presiahne trojnásobok priemerného rozsahu využívania služby za 

predchádzajúcich šesť mesiacov, je Poskytovateľ povinný umožniť Účastníkovi odklad 

zaplatenia časti sumy presahujúcej sumu za priemerný mesačný rozsah využívania služby 

počas predchádzajúcich šesť mesiacov, a to najneskôr do skončenia prešetrovania 

Telekomunikačného zariadenia alebo umožniť Účastníkovi zaplatenie časti sumy presahujúcej 

trojnásobok priemerného rozsahu využívania v najmenej troch mesačných splátkach. Ak je 

využívanie služby kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný 

rozsah využívania služby za celé obdobie využívania služby. 

8. Ak sa na základe reklamácie zistí vada na zariadení, ktorá sa mohla prejaviť v neprospech 

Účastníka, ale rozsah poskytnutej Verejnej služby, ani cenu za jej poskytnutie nemožno 

preukázateľne zistiť, Účastník zaplatí cenu zodpovedajúcu cene za priemerný mesačný rozsah 

využívania služby za predchádzajúcich šesť mesiacov. Ak je využívanie služby kratšie ako šesť 

mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah využívania služby za celé 

obdobie využívania služby. 


