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Rekl%m%čný pori%dok
poskytnutej zdr%votnej st%rostlivosti % doplnkových služieb v 
z%ri%dení Dent%lBrothers
I. Úvodné ust%noveni% 

1.1.  Tento Rekl-m-čný pori-dok (ď-lej len „Rekl-m-čný pori-dok“) 
poskytov-ni- zdr-votnej st-rostlivosti - doplnkových služieb v z-ri-dení 
Dent-lBrothers (ď-lej len „Dent-lBrothers“) upr-vuje prGv- -povinnosti 
dotknutých osôb -ko klientov/p-cientov (ď-lej len „Klienti“) súvisi-cich so 
spôsobom - podmienk-mi upl-tneni- rekl-m-čných nGrokov Klientov, 
vyplýv-júcich z vGd poskytnutej zdr-votnej st-rostlivosti - doplnkových 
služieb (ď-lej len „Zdr-votnG st-rostlivosť“) ponúk-ných - poskytov-ných 
B-yhill SRO s miestom podnik-ni- Metodov- 6 OC CentrGl, IČO: 50307215,  
(ď-lej spolu - vo vzť-hu ku k-ždému z nich len „Poskytov-teľ“) - 
spolupr-cujúcim tímom zdr-votníckych pr-covníkov - spôsob - podmienky 
ich vyb-veni- zo str-ny Poskytov-teľ-. 

1.2.  Klientom v jednotlivých príp-doch s- rozumie k-ždG osob-, t.j. fyzickG 
osob- – nepodnik-teľ, ktorej boli zo str-ny Poskytov-teľ- poskytnuté 
Služby v Dent-lBrothers - ktorG vo vl-stnom mene - n- svoj účet 
uz-tvoril- s Poskytov-teľom Dohodu o poskytov-ní Zdr-votnej 
st-rostlivosti (ď-lej len „Dohod-“) v zmysle príslušných Všeobecných 
podmienok poskytov-ni- zdr-votnej st-rostlivosti - doplnkových služieb v 
z-ri-dení Dent-lBrothers

1.3.  Klientom so st-tusom spotrebiteľ- je fyzickG osob-, ktorG -ko 
spotrebiteľ pri uz-tvGr-ní - plnení nekon-l- v rGmci predmetu svojej 
obchodnej činnosti -lebo inej podnik-teľskej činnosti. V zmysle zGkon- č. 
250/2007 Z.z. o ochr-ne spotrebiteľ- v znení neskorších predpisov s- 
klientom/spotrebiteľom rozumie osob-, ktorG prijím- poskytov-nú 
Zdr-votnG st-rostlivosť. 

2. Upl%tnenie Rekl%mDcie 
2.1.  Rekl-mGciu poskytnutej Zdr-votnej st-rostlivosti je Klient povinný 
upl-tniť si u Poskytov-teľ- rekl-mGciu problémov (vGd), n- ktoré s- 
vzť-huje zGruk-, bezodkl-dne po ich zistení. K-ždG rekl-mGci- s- 
posudzuje individuGlne. 

2.2.  Rekl-mGciu poskytnutej Zdr-votnej st-rostlivosti je možné upl-tniť v 
zGručnej dobe - lehote 24 mesi-cov odo dň- poskytnuti- príslušnej 
Zdr-votnej st-rostlivosti -lebo v lehote osobitne určenej Poskytov-teľom 
vLiečebnom plGne -lebo inom písomnom dokumente, pričom lehot- n- 
upl-tnenie rekl-mGcie z-čín- plynúť dňom poskytnuti- dotknutej 
Zdr-votnej st-rostlivosti. Podmienkou d-nosti -trv-ni- zGruky n- 
poskytnutú Zdr-votnú st-rostlivosť sú pr-videlné kontroly - hygienické 
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rec-lly (vyšetreni- - ošetreni- n- dentGlnej hygiene) u Poskytov-teľ-, 
ktorých periodicitu Poskytov-teľ určí pri skončení ošetreni-. Rekl-mGciu si 
môže Klient upl-tniť po poskytnutí Zdr-votnej st-rostlivosti, - to vyplnením 
rekl-m-čného formulGr- (ď-lej len „Rekl-m-čný formulGr“) - jeho 
odovzd-ním poverenému pr-covníkovi Poskytov-teľ- v Dent-lBrothers
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Dent-lBrothers -/-lebo z-sl-ním doporučenou poštou -lebo kuriérom n- 
-dresu B-yhill SRO,K-rp-tské NGmestie 10/A, 83106 Br-tisl-v-  (ď-lej len 
„Rekl-mGci-“). 

2.3.  Dĺžk- - plynutie zGručnej doby s- ri-di- prGvnymi predpismi pl-tnými 
- účinnými n- území Slovenskej republiky. ZGručnG dob- z-čín- plynúť 
dňom poskytnuti- Zdr-votnej st-rostlivosti. 

2.4.  Klient je povinný v príp-de Rekl-mGcie uviesť v Rekl-m-čnom 
formulGri dGtum poskytnuti- Zdr-votnej st-rostlivosti, číslo pokl-dničného 
dokl-du -/-lebo f-ktúry, druh rekl-mov-nej Zdr-votnej st-rostlivosti - 
dôvod Rekl-mGcie - priložiť verifikov-teľné kópie uvedených dokl-dov. 

2.5.  V príp-de, -k si Klient Rekl-mGciu neupl-tní spôsobom podľ- 
predchGdz-júcich bodov tohto člGnku Rekl-m-čného pori-dku, objektívne 
t-k znemožní Poskytov-teľovi posúdenie - vyb-venie jeho Rekl-mGcie 
Zdr-votnej st-rostlivosti, v dôsledku čoho Poskytov-teľ nezodpovedG z- 
nGsledne vzniknuté škody - dod-točné nGkl-dy Poskytov-teľ- - rovn-ko -j 
nezodpovedG z- nevyb-venie Rekl-mGcie Zdr-votnej st-rostlivosti Klient- 
ri-dne - vč-s. V t-komto príp-de je Poskytov-teľ oprGvnený Rekl-mGciu 
Zdr-votnej st-rostlivosti Klientovi z-mietnuť. 

2.6.  NGrok n- upl-tnenie Rekl-mGcie vGd Zdr-votnej st-rostlivosti z-nikG 
-k si problémy (v-dy) Klient spôsobil sGm -lebo sú spôsobené zGs-hom 
tretej osoby, ktorých príčin- nespočív- v chybnom m-teriGli, n- príp-dy, 
kde zohrGv- úlohu biologický f-ktor - n- poškodeni- vonk-jším z-vinením 
- úr-zy Klient-, pGdy -lebo údery do tvGre, ktorých výsledkom je 
mech-nické poškodenie, - to n-jmm pri: 

neodbornG m-nipulGci- - poškodenie m-teriGlov -výrobkov použitých 
pri poskytnutí Zdr-votnej st-rostlivosti s-motným Klientom, 

neplnenie/nedodrž-nie pokynov Poskytov-teľ-, nGslednej st-rostlivosti 
- údržby, 

nepr-videlné, resp. ži-dne kontroly - hygienické rec-lly (vyšetreni- - 
ošetreni- n- dentGlnej 
hygiene) u Poskytov-teľ-. 

3. Vyb%venie Rekl%mDcie 



3.1. Poskytov-teľ prijme Rekl-mGciu upl-tnenú si Klientom v súl-de s 
príslušnými bodmi člGnku 2. Rekl-m-čného pori-dku prevz-tím Rekl-m-čného 
formulGr- od dotknutého Klient-. 
3.2.Poskytov-teľ vyb-ví prij-tú Rekl-mGciu čo možno n-jskôr, resp. do 
tridsi-tich (30) dní od prevz-ti- Rekl-m-čného formulGr-. Poskytov-teľ n- 
zGkl-de posúdeni- predmetu Rekl-mGcie vyb-ví Rekl-mGciu - ukončí 
rekl-m-čné kon-nie opr-vou – odstrGnením vGdy psoyktnutej Zdr-votnej 
st-rostlivosti, resp. vymenením m-teriGlov - výrobkov použitých pri 
poskytnutej Zdr-votnej st-rostlivosti, vrGtením ceny, vypl-tením primer-nej 
zľ-vy z ceny, písomnou výzvou n- prevz-tie plneni- -lebo jej odôvodneným 
z-mietnutím bez zbytočných prieť-hov. Po mGrnom uplynutí zGkonnej lehoty n- 
vyb-venie Rekl-mGcie s výnimkou príp-dov, n- ktoré s- -plikuje bod 2.5. 
Rekl-m-čného pori-dku, mG Klient prGvo od Dohody odstúpiť -lebo mG prGvo 
n- nGpr-vu poskytnutého úkonu Zdr-votnej st-rostlivosti. 
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3.3.V odôvodnených príp-doch si Poskytov-teľ vyhr-dzuje prGvo n-vrhnúť 
zmenu postupu vyb-vov-ni- Rekl-mGcie, o čom Klient- ri-dne upovedomí. 
3.4. V príp-de, -k s- zo str-ny Klient- jednG o op-kov-nú neoprGvnenú 
Rekl-mGciu, mG Poskytov-teľ prGvo pov-žov-ť t-kéto kon-nie Klient- z- 
zneužitie prGv spotrebiteľ- - môže si voči t-kémuto Klientovi upl-tniť prGvo n- 
nGhr-du nGkl-dov spojených s vyb-vov-ním t-kejto neoprGvnenej Rekl-mGcie. 
3.5.V príp-de, -k posúdenie Rekl-mGcie zGvisí od odborného posúdeni- tretej 
osoby, postupuje Poskytov-teľ v zmysle prGvnych predpisov pl-tných - 
účinných n- území Slovenskej republiky. 
4. Spoločné % zDverečné ust%noveni% 
4.1.Poskytov-teľ si vyhr-dzuje prGvo n- zmenu -/-lebo doplnenie 
Rekl-m-čného pori-dku, pričom ním upr-vené znenie Rekl-m-čného pori-dku 
s- stGv- pre Klient- zGvmzným ok-mihom jeho zverejneni- n- webových 
strGnk-ch Poskytov-teľ- www.dent-lbrothers.sk -/-lebo v z-ri-dení 
Dent-lBrothers, pričom Klient mG možnosť si ho ri-dne prečít-ť - oboznGmiť s- 
s jeho ust-noveni-mi v č-se pred odosl-ním Kont-ktného formulGr- -/-lebo 
ObjednGvkového formulGr- prostredníctvom webovej strGnky 
www.dent-lbrothers.sk -/-lebo v z-ri-dení Dent-lBrothers. 
4.2. Toto znenie Rekl-m-čného pori-dku je účinné od 25.05.2018. 
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