Vážení návštěvníci farmářských trhů Náplavka, Kubáň a Jiřák,
rádi bychom Vás požádali o spolupráci při reklamacích případného vadného zboží.
Veškeré reklamace prosíme směřujte na prodejce, kteří jsou zcela odpovědní za své zboží.
Pokud jde o pravidla reklamace, platí stejná jako v maloobchodě : potravinu k reklamaci
přinesete a reklamujete vadu přímo tam, kde jste ji nakoupili, abyste dostali buď peníze zpět ,
anebo ji vyměnili za potravinu bez vady.
REKLAMACE NEBALENÝCH POTRAVIN : Mnoho nebalených potravin patří dle obchodního zákoníku do
kategorie s krátkou zárukou, jsou to :
1. nebalená zelenina, ovoce, řezané květiny, nebalené pečivo (záruka 24 hodin)
2. nebalené krájené uzeniny jako je tlačenka, paštika, měkké salámy, šunky, atd. (záruka 24 hodin za
předpokladu, že jsou po nákupu uchovávány v chladničce při 5°C a transport bez chlazení zkrátíte v létě na
minimum).
3. nebalené syrové maso, drůbeží maso a krájené sýry (záruka 48 hodin za předpokladu, že jsou uchovávány
v chladu 5°C a transport mimo chlazení zkrátíte na minimum).
4. mléčné výrobky balené a balené uzeniny a pečivo musí mít vyznačeno doporučené datum spotřeby na
obale a podmínkou záruky je správný způsob skladování (živočišné produkty v chladničce, pečivo „jen“ suché
chladné místo).
Důležité doporučení : U zeleniny, květin a ovoce lze ještě před placením vybírat přímo osobně z hromad a
beden a vše prohlédnout. To je prostě nejlepší, vy sami přece víte nejlépe, co chcete a čemu dáváte
přednost. Zakoupené potraviny na místě zkontrolujete a zboží s viditelnou vadou jednoduše nekupujete,
eventuelně bezprostředně po nákupu, ještě přímo na trhu, vyměníte nebo vrátíte. Další důležité upozornění :
Na farmářském trhu se prodávají mnohé potraviny čerstvé a bez konzervantů, což je výhoda, ale je nutné
s nimi zacházet podle toho. Po nákupu tedy tyto potraviny co nejdříve dopravte do chladu. V případě
syrového masa, drůbeže nebo měkké uzeniny (kategorie 2 a 3) Vám doporučujeme použít na nákupy a
transport termotašku, protože syrové maso nebo měkké uzeniny se kazí nejrychleji a řetězec chlazení má být
přerušen jen na minimální dobu, čili na minuty, nikoliv na hodiny. Čím rychleji tedy zboží po nákupu
dopravíte domů a do chladu, tím lépe. Platí to zejména v teplém počasí ! A další upozornění nebo rada :
Nejste si jistí co koupit a jak to chutná ? Ovoce, zeleninu i mnohé jiné potraviny můžete před nákupem
ochutnat, u uzenin a sýrů se často nabízí ochutnávka automaticky, pokud se s farmářem nebo prodejcem
v dobrém domluvíte a je to technicky možné, můžete ochutnat dopředu téměř vše co je na trhu k dostání.
Účelem je, abyste se trefili i napoprvé a nekupovali zajíce v pytli :). Pokud závažné vady u nebalených
potravin zjistíte až doma, může to být komplikovanější, ale ne neřešitelné. Máte šanci domluvit se
s farmářem či prodejcem příště. Samozřejmě to„příště“ může být u potravin s krátkou zárukou již po záruce,
ale reklamaci udělejte i tak. I když bude po záruce, vysvětlete farmáři či prodejci oč jde, a po dobrém se
domluvte na náhradě v novém zboží. Máme s farmáři i prodejci tuto dohodu o vstřícnosti i bez doličného
důkazu a mimo záruku, ale je to dohoda opřená hlavně o důvěru mezi kupujícím a prodávajícím, dá se zneužít
a proto se nedá vynutit. V běžném maloobchodě se nepoužívá, ale s farmáři to snad můžeme zkusit... jsou to
lidi jako vy, možná si na vaši tvář už i vzpomenou anebo si prostě řeknou, že zákazník je zákazník... Pokud
byste měli přesto nějaký problém, nebo svého prodejce nemohli najít, obraťte se prosím na správce trhu,
který je vždy na místě, on vám poradí s orientací na trhu, nebo s konkrétním problémem. Mobilní telefon na
správce je vždy na tržním řádu vyvěšeném na informační tabuli, tato tabule je na každém trhu, který
organizujeme - Kubáň, Náplavka, Jiřák (František má prázdniny). Správce je na místě přítomen po celou dobu
konání trhu a v této době mu také můžete zavolat v případě problému.

REKLAMACE BALENÝCH POTRAVIN : Potraviny balené a označené s delší záruční lhůtou (čili
s datem spotřeby delším než je 24 hodin) jsou například marmelády, pasterované mošty,
balené uzeniny a balené mléčné výrobky, med, vína, balené pečivo. Tyto potraviny, pokud
zjistíte jejich vadu, můžete reklamovat stejně, jako byste je nakoupili v kamenném obchodě,
čili do doby dané zárukou (datem spotřeby), opět u farmáře či prodejce, u kterého jste je
nakoupili .

OBECNĚ : Nás organizátory farmářského tržiště Náplavka, Kubáň a Jiřák samozřejmě můžete informovat o
vaší zkušenosti nebo názoru, nejlépe na mailu info@farmarsketrziste.cz. Budeme rádi a vaše připomínky
velmi vítáme! Pokud nám budete takto psát, vždy prosíme uveďte, o jakého prodejce nebo farmáře se
konkrétně jedná. Pokud nevíte jméno, tak uveďte důkladný popis, místo, den (úterý, středa,...?), na jakém
zhruba místě na trhu stál, jaký měl sortiment. Za tyto postřehy předem děkujeme ! Pokud se ale nedozvíme,
u koho konkrétně jste nebyli spokojení, nemůžeme bohužel potom ani dotyčného upozornit na Vaši
nespokojenost. Díky popisu nebo konkrétnímu určení mu ale můžeme dát upozornění. Pokud by se problém
vyskytl vícekrát, máme možnost se s takovým členem farmářského tržiště úplně rozloučit a už jsme to také
v několika případech udělali.
Děkujeme Vám, že na farmářských trzích nakupujete a vážíme si Vaší spolupráce!
Vaše Farmářské tržiště Praha.

