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OZNAM O DOČASNEJ ZMENE SPÔSOBU VYBAVOVANIA REKLAMÁCIÍ 

 

Vážení zákazníci, 

 

v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného 

zdravia zo dňa 15. marca 2020, ktoré Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariadil 

z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti s 

pandémiou ochorenia COVID-19 sme všetky naše prevádzky s účinnosťou od 16. marca 2020 na 

obdobie 14 dní zatvorili. 

 

Vzhľadom na neustále narastajúci počet prípadov nakazenia ochorením COVID-19 nie je 

vylúčené, že maloobchodné prevádzky, vrátane tých našich, budú musieť byť zatvorené aj po 

uplynutí doposiaľ nariadených 14 dní. 

 

V dôsledku tohto obmedzujúceho opatrenia, ktorého účelom je však zabezpečiť ochranu 

verejného zdravia, je Vám, našim zákazníkom, okrem iného odopretá možnosť uplatniť si 

prípadnú reklamáciu zakúpeného tovaru osobne  priamo v jednotlivých našich prevádzkach. 

 

Uvedomujúc si závažnosť vzniknutej situácie a jej možné nepriaznivé následky, Vám preto 

dávame na vedomie, že pre prípad uplatnenia reklamácie u nás zakúpeného tovaru, je možné tak 

urobiť prostredníctvom pošty na poštovú adresu: 

 

PPG Group s. r. o. 

Reklamačné oddelenie 

Opatovská cesta 14 

040 11 Košice 

 

Spolu s tovarom, ktorý je predmetom reklamácie je v záujme riadneho priebehu reklamačného 

konania nevyhnutné, aby ste nám poslali aj vyplnený formulár na reklamáciu tovaru, v ktorom je 

potrebné čo najpresnejšie uviesť dôvody reklamácie. Tento formulár nájdete na našej web stránke 

www.exisport.com v časti „Informácie“ --> „Reklamácie“ --> „Dokumenty na stiahnutie“ --> 

„Formulár pre reklamáciu tovaru (PDF)“. 

Prosím vezmite na vedomie, že pri nedodržaní uvedených podmienok nebude možné reklamáciu 

náležite vybaviť a reklamačné konanie sa nevyhnutne predĺži. 

Vyššie uvedené obmedzené podmienky uplatňovania  reklamácií sú platné iba do času, kým budú 

naše prevádzky z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 zatvorené. 

Za pochopenie ďakujeme. 

 

 

V Košiciach dňa 24. marca 2020             Ing. Peter Vaľo 

                Výkonný riaditeľ a konateľ  

       PPG Group s. r. o. 

 

http://www.exisport.sk/

