
 

Dodatek k obchodním podmínkám elektronického obchodu 
http://www.sautodily.cz 

Ze dne 1. 1. 2014 
 
Odběratel má povinnost při zakoupení výměnného/vratného dílu vrátit vratnou část ve lhůtě 10 dní 
ode dne zakoupení dílu. Dodání vratné části je evidováno. Jedná se zejména o produkty z řady 
alternátory, startéry, servočerpadla, hydraulické hřebenové řízení, EGR, AGR ventily, 
Klimakompresory. 
 
Při odevzdání vratné části je nutné: 
 
· díl očistit a zbavit olejových náplní 
· díl zkompletovat 
· díl poslat v originální krabici i s výstelkou na adresu: 
 
www.sautodily.cz, Bc. Luboš Richtárik, Kachlíkova 8, Brno, 63500 
 
POZOR! Bez těchto náležitostí nelze vratnou část přijmout. Bude zaslána zpět odběrateli a 
bude požadováno doplacení plné výše ceny vratného dílu. 
 
Náklady na vrácení vratného dílu si hradí zákazník sám, doporučujeme Balík do ruky od České pošty 
s pojištěním 15 000,- kč. Díl je nutno vrátit v originálním balení, s případným příslušenstvím, 
záslepky, zátky, visačky, apod. 
 
Podmínky, za kterých vratnou část nelze vrátit ! 
 
· díly jiné značky než jaká je dodávána firmou www.sautodily.cz 
· poškozené díly, jejichž poškození vzniklo neodborným zacházením 
· díly, které vykazují poškození způsobené neodborným zabalením 
· znečištěné díly a díly nezbavené olejových náplní 
· díly s poškozenými těsnicími plochami 
· upravené díly, vyhořelé díly 
· díly z havárií a násilných demontáží 
· díly, které neodpovídají typu 
· nekompletní díly 
· silně zkorodované díly, chybějíci, či uražené konektory 
· otevřené přístroje 
 
POZOR: 
 
Pokud vratné části vykazují některý z těchto znaků, nelze je přijmout a budou uloženy v našem 
skladu maximálně 30 dní od uložení, kde bude možné si je vyzvednout, poté budou zlikvidována bez 
nároku na finanční náhradu. 
 
Vratné části musí být vždy zabaleny do originálního balení, v kterém byly dodány. Na vratné 
části účtujeme našim zákazníkům nižší částky než požaduje výrobce, či dodavatel, pokud však díl 
nebude uznán výrobcem, zákazník musí uhradit celý vratný díl, tzn. doplatit plnou výši. Plnou cenu 
za jednotlivé vratné díly Vám rádi sdělíme po telefonu, či emailem. 
 

http://www.sautodily.cz/
http://www.sautodily.cz/


Příklad: 
 
V případě JER137 je plná výše vratného dílu zálohována částkou 12 466,- kč, nebo DRI 715520270 je 
to částka 10 000,- kč 
V případě JER104 sady řízení je vratná část 19 000,- kč 
 
Zákazník je vždy informován o podmínkách vratného dílu i jeho plné ceny v případě nedodržení 
shora uvedených podmínek. 
 
Děkujeme www.sautodily.cz 


