Odstoupení od kupní smlouvy
Prodejce:
Notebookář, s. r. o.
IČ: 012345678
se sídlem V Křemíkovém nebi 203, Praha
Kupující:
Petr Straka
nar. 1. 1. 1951
trv. bytem Maniakova 12, Brno
V Brně dne 18. 11. 2011
I.
Dne 11. 5. 2011 (kód objednávky CP008574) jsem v postavení spotřebitele uzavřel se
společností Notebookář, s. r. o. prostřednictvím internetového obchodu Notebookar.cz kupní
smlouvu, jejímž předmětem je přenosný počítač Značka Model. K dnešnímu dni, tj. 18. 11.
2011 má přístroj celkem pět vad, které brání řádnému užívání. Vzhledem k tomu, že je
přístroj v zákonné 24 měsíční záruce a s ohledem na větší počet vad:
odstupuji
od kupní smlouvy v souladu s ustanovením § 622 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského
zákoníku, ve kterém je stanovena zákonná možnost od kupní smlouvy odstoupit v případě
většího počtu vad. Ustálená judikatura navazující na výše zmíněné ustanovení toto dále
rozvádí, když stanoví, že větším počtem vad věc trpí tehdy, má-li v době uplatnění nároku
současně alespoň tři odstranitelné vady.
II.
Přenosný počítač má dle mého názoru vad celkem pět. První vada spočívá v nestandardně
hlučném větráku při startu počítače. Často při spuštění vznikne několik sekund trvající zvuk o
nízké frekvenci a vysoké hlasitostí. Vylučuji, že by se jednalo o vlastnost, jelikož se větrák
takto začal projevovat až v nedávné době. Navíc mám v domácnosti k dispozici ještě jeden
typově stejný přístroj, který v přímém srovnání stejnou vadu nevykazuje. Ze zkušenosti vím,
že pokud začne větrák vydávat nestandardně hlasité a frekvenčně nízko položené zvuky, blíží
se konec jeho funkčnosti. Nesprávné chlazení také způsobuje zkrácení životnosti ostatních
komponent.
Druhou vadou je „poblikávající“ LE dioda v tlačítku pro spouštění přístroje. Oproti běžnému
svitu občas zaznamenám jednoznačný pokles intenzity světla o více než polovinu. Při
stisknutí tlačítka se při následném spuštění vše tváří 100% funkční, ovšem po čase se problém
nahodile objeví znovu. Nemohu připustit, že by se jednalo pouze o můj subjektivní dojem.
Tento jev jsem předvedl několika osobám, které žijí ve společné domácnosti a ti to potvrdili.
Opět bylo vše porovnáno s funkčním typově stejným přístrojem. Rozdílný svit dokazuje
přiložená fotografie (č. 1), ze které je popisovaná vada jednoznačně patrná.

Třetí vadu spatřuji v nezvyklém vyosení (zvlnění) některých kláves na klávesnici. Tlačítko
tzv. velký enter a pravý shift je viditelně propadlý pod úroveň ostatních kláves, při čemž dvě
tlačítka enteru přilehlá naopak nad úroveň ostatních kláves vystupují. Za tohoto stavu se při
dlouhodobém psaní objevují nepříjemné pocity v prstech pravé ruky. Zcela vylučuji jakékoli
mechanické poškození, což objektivně dokazuje nepoškozený povrch kláves a to jak po
stránce barevného nástřiku, tak po stránce informačního potisku. Současně prohlašuji, že
klávesnici využívám zcela běžným způsobem a jsem na ní naopak vysloveně opatrný.
Předposlední, čtvrtá vada naprosto znemožňuje využívat přenosný počítat na cestách.
Akumulátor ze dne na den ztratil funkčnost, nelze nabíjet a neudrží přístroj v chodu bez
napájení ani na malý okamžik. V momentě odpojení napájecího adaptéru se přístroj vypne.
Zdůrazňuji, že se nejedná o postupný pokles kapacity, což je jev zcela přirozený. Vše
fungovalo zcela normálně, to znamená, že přístroj vydržel při pohánění akumulátoru
v aktivním stavu při rozumně nastaveném výkonu a jasu přes jednu hodinu. Další den už se
choval tak, jak výše popisuji. Případný argument, že se na akumulátor vztahuje pouze 6
měsíční záruční doba, musím odmítnout. To by platilo za stavu běžného opotřebení a poklesu
kapacity. Ovšem v tomto případě jde o náhlou závadu, která spadá pod 24 měsíční zákonnou
záruční dobu.
Poslední vada spočívá v nahodilé nefunkčnosti zvukové karty. Z ničeho nic přestane fungovat
zvuk v jakékoli aplikaci. Pomůže až restart, někdy dokonce opakovaný restart celého zařízení.
Předpokládám, že nepůjde o vadu softwaru, jelikož se ze začátku několik měsíců nic
podobného nestalo.
III.
Požaduji vrácení celé kupní ceny ve výši 18 999 Kč s DPH.
Zavazuji se, že navrátím kompletní balení – původní krabici, veškerou dokumentaci,
přiložený software, příslušenství, napájecí adaptér a přenosný počítač prodejci smluveným
způsobem na smluvené místo.
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