
          Dne: 1.6.2012 

ZMĚNY V PROCESU REKLAMACÍ VÝROBK Ů ZNAČKY NOKIA 
 
Vážení obchodní partne ři, 

dovolte nám informovat vás o několika důležitých, a věříme že pouze pozitivních, změnách 
v procesu reklamací výrobků značky NOKIA , které vejdou v platnost již od 1.6.2012. 
Níže znovu zrekapitulujeme všechny druhy reklamací, které mohou nastat, a u každé uvedeme 
postup, jakým by měla být řešena počínaje dnem 1.6.2012. 
 
1) DOA 
(DEFECTIVE ON ARRIVAL - vadné p řed prodejem – tzv. p ředprodejní reklamace) 
 
POSTUP: 
Zde zůstává postup stále stejný a u této kategorie reklamací se tedy nic nemění. 
Prodejce, který zjistí vadu, či nekompletnost balení v době od převzetí zboží od společnosti IRD 
distribuce, s.r.o., nejpozději do okamžiku předvádění zboží zákazníkovi před prodejem výrobku, zašle 
kompletní balení výrobku spolu s reklamačním protokolem na adresu reklamačního oddělení svého 
dodavatele, společnosti IRD distribuce, s.r.o., Vladimírova 12, Praha 4, 14 0 00.  
 
 
2) DAP (Do 7 dn ů po prodeji) 
 
(DEFECTIVE AFTER PURCHASE – vadné po prodeji – Do 7  dnů po prodeji. 
Toto je zcela nová kategorie reklamací, kterou nyní společnost NOKIA zavádí. Jedná se v každém 
případě o velmi vstřícný krok směrem ke koncovým uživatelům a prodejcům, kdy nyní při zjištěné 
vadě „pár“ hodin po nákupu, nemusí již zákazník čekat na výměnu výrobku přes servis v rámci 
reklamace do 6 měsíců po prodeji, ale může požádat přímo o odstoupení od kupní smlouvy 
a obdržet zpět peníze. Koncovému prodejci tímto odpadá někdy velmi nepříjemné „dohadování“ se 
zákazníkem o tom, že koupil vadný výrobek např. předchozí den a očekává možnost vrácení zboží, 
nebo výměnu celého obchodního balení za nové, ne pouze výměnu přístroje. 
POSTUP: 
Reklamace může být uplatněna pouze z d ůvodu vady výrobku, nikoliv např. proto, že výrobek 
zákazníkovi nevyhovuje, nebo se mu nelíbí! V případě tohoto druhu reklamace musí koncový 
zákazník vrátit kompletní balení v četně všeho p říslušenství a originálního obalu stejně, jako u 
reklamací DOA (předprodejních reklamací). Prodejce reklamaci po přijetí od zákazníka zašle na 
posouzení vady do autorizovaného servisního centra Arvato Services, Osvobození 535, 273 03 – 
Stochov a uvede, že se jedná o tento druh reklamace a požádá o její posouzení. Pokud se vada 
projeví a bude se jednat o vadu krytou zárukou výrobce, zasílá prodejce kompletní balení výrobku i 
s posouzením servisu na adresu reklamačního oddělení svého dodavatele, společnosti IRD 
distribuce, s.r.o., Vladimírova 12, Praha 4, 140 00 . V opačném případě vrací neuznanou reklamaci 
zpět koncovému zákazníkovi. Oprávněná reklamace bude poté dořešena dle obchodních podmínek a 
reklamačního řádu společnosti IRD distribuce, s.r.o.  

 
 
 
 
 
 
 
 



3) DAP (Vada výrobku do 6 m ěsíců po prodeji) 
(DEFECTIVE AFTER PURCHASE – vadné po prodeji – vada  do 6 m ěsíců po prodeji 
výrobku). 
 
POSTUP: 
Zde zůstává postup stále stejný a u této kategorie reklamací se tedy nic nemění. 
Prodejce v případě, že koncový zákazník požádá o výměnu výrobku z důvodu výskytu vady 
v prvních 6 měsících po prodeji, zasílá výrobek s žádostí o výměnu výrobku do autorizovaného 
servisního centra Arvato Services, Osvobození 535, 273 03 - Stochov. Zde dojde 
k posouzení vady a pokud se vada projeví a bude se jednat o vadu krytou zárukou výrobce 
a vadu, která existovala v době prodeje výrobku, bude výrobek vyměněn za nový. Nový 
výrobek (s původním příslušenstvím a obalem) je poté vrácen koncovému zákazníkovi a reklamace 
je tímto uzavřena. V opačném případě je neuznaná reklamace s vyjádřením servisu a prodejce také 
vrácena zpět koncovému zákazníkovi (reklamace může být také jen opravena, pokud by servis 
prokázal, že vada výrobku neexistovala v době jeho prodeje, tak jak to stanoví zákon). 
 
4) DAP (Běžná záruční reklamace – žádost o opravu výrobku) 
POSTUP: 
Zde zůstává postup stále stejný a u této kategorie reklamací se tedy nic nemění! 
Výrobek prodejce zasílá k provedení záruční opravy i nadále do autorizovaného servisního centra 
Arvato Services, Osvobození 535, 273 03 - Stochov , které po opravě (či zamítnutí reklamace) 
vrací výrobek zpět na prodejnu zasílatele. 
 
5) DAP (tzv. Statutární reklamace) 
(DEFECTIVE AFTER PURCHASE – vadné po prodeji – všec hny reklamace starší než 
7 dnů po prodeji (3 x stejná vada, čtvrtá a další stejná vada, vícenásobná vada v rámci  jedné 
reklamace, atd.) 
Zde dochází k nastavení nového procesu a to tímto způsobem. 
 
POSTUP: 
Prodejce v případě žádosti zákazníka na odstoupení od kupní smlouvy (dobropis), na 
základě některého ze zákonných důvodů (3 x stejná vada, čtvrtá a další různá vada atd.), zasílá 
nyní výrobek s příslušnou dokumentací (servisní listy, záruční list), ze které vyplývá nárok koncového 
zákazníka na odstoupení od kupní smlouvy, do autorizovaného servisního centra Arvato services , 
Osvobození 535, 273 03 – Stochov , které výrobek posoudí jak po technické stránce (výskyt 
vady), tak po stránce administrativní (nárok na odstoupení od kupní smlouvy). 
V PŘÍPADĚ, ŽE VÝROBEK BUDE SPL ŇOVAT VŠECHNY POŽADAVKY NA MOŽNOST 
ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (DOBROPIS), SERVIS SI V ÝROBEK JIŽ PONECHÁ A 
PRODEJCI ODEŠLE POUZE PÍSEMNÉ POTVRZENÍ O NÁROKU NA  ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ 
SMLOUVY (DOBROPIS)!!!  
Prodejce poté uplatní svůj nárok na odstoupení od kupní smlouvy (dobropis) zasláním 
příslušného písemného vyjádření servisu spolu s vlastním reklamačním protokolem na 
adresu reklamačního oddělení svého dodavatele, spole čnosti IRD distribuce, s.r.o., Vladimírova 
12, Praha 4, 140 00. (V TOMTO PŘÍPADĚ POSTAČÍ ZASLÁNÍ ELEKTRONICKY – NA 
EMAILOVOU ADRESU: reklamace@irddistribuce.cz) 
POZOR!!! 
Tento postup bude stejný i u běžných záručních reklamací, kdy servis nebude schopen 
opravu dokončit pro nedostatek náhradních dílů, nebo z důvodu nerentabilní opravy!!! 
Servis si výrobek ponechá a zašle prodejci jen písemné potvrzení. Prodejce poté uplatňuje 
reklamaci s tímto potvrzením u svého dodavatele (IRD distribuce, s.r.o. ). 

 
 
 
 
 
 
 



POŽADOVANÁ KOMPLETNOST BALENÍ U DAP reklamací 
(tzv. statutárních reklamací) 
(DEFECTIVE AFTER PURCHASE – vadné po prodeji – všec hny reklamace starší než 7 dn ů po 
prodeji (3 x stejná vada, čtvrtá a další stejná vada, vícenásobná vada v rámci  jedné 
reklamace, atd.) 
Zde dochází k velmi podstatné a jak doufáme velmi pozitivní změně. U reklamací uplatněných od 
1. 6.2012 nebude již výrobce, společnost NOKIA, nadále požadovat vrácení kompletního balení 
výrobku zpět dodavateli (nyní servisu Arvato services). Pro uznání reklamace postačí již jen telefon, 
baterie a zadní kryt telefonu (jako přímé součásti přístroje). Ostatní příslušenství (nabíjecí adaptér, 
HF, datový (USB) kabel, paměťová karta, stylus, držák na sklo, CL adaptér apod.) nebudou již 
výrobcem nadále vyžadovány. 
 
 
 
Věříme, že tyto zm ěny celkov ě přispějí k rychlejšímu a bezproblémov ějšímu 
řešení reklamací a tím tedy i k podpo ře prodeje produkt ů značky NOKIA.  
V případě jakýchkoliv dotaz ů k těmto zm ěnám se na nás neváhejte obracet!  
 

S pozdravem, 
Oddělení reklamací 

 
IRD distribuce, s.r.o. 

Vladimírova 12 
Praha 4 

Tel.: +420 241 414 570 
Email: reklamace@irddistribuce.cz 

WWW: www.irdcz-shop.cz 
 


