
MOTIP DUPLI s.r.o, Popůvky 196,  664 41 Troubsko 

E-mail: prodej@cz.motipdupli.com 

 

 

Bankovní spojení:  

Komerční banka, a.s. 

Na Příkopě 33, 114 07  Praha 1 

Číslo účtu: 110 109 0257 / 0100 

IBAN: CZ42 0100 0000 0011 0109 0257 

SWIFT: KOMBCZPPXXX 

 

  
 

 

 

 

 

 

Jak správně postupovat při reklamaci: 

 
Při jakékoliv nesrovnalosti, závadě, chybě budeme potřebovat Vaše písemné nahlášení/potvrzení. 
To můžete učinit těmito způsoby: emailem nebo webovým formulářem.  
 
Prosíme o co nejvčasnější nahlášení problému, čím dříve o dané situaci víme, tím dokážeme rychleji reagovat a pomoci 
Vám.  
Zjevné vady v dodávce nebo jakosti produktu je nutno nahlásit nejpozději do 5 pracovních dní od data doručení zásilky.  
 
Pro urychlení Vás poprosíme o zaslání následujích údajů:  

• číslo fakrury (popřípadě dodacího listu) 

• seznam položek a jejich počet 

• stručný popis problému 

• kontakt na Vás 

• v případě poškození je nutné zaslat fotografii poškození, vše tím urychlíte 
 
Vaší reklamace se ujme kolegyně, která Vás v průběhu následujích 3 dní bude kontaktovat s informací o řešení nebo 
v případě potřeby o následujících krocích.  
 
Kontaktní údaje: 

 
Email administrativního oddělení: prodej@cz.motipdupli.com 
Telefonní číslo recepce: +420 547 424 700 
Telefonní číslo administativního oddělení: +420 547 424 726 / +420 547 424 728 
 
Dále můžete využít našeho webového formuláře (vyplnění je rychlé a snadné, obdržíte ihned potvrzení o registraci 
reklamace). 
Postupujte zobrazením následujícího linku (link Vám také můžeme na vyžádání zaslat na email nebo SMS na Váš 
chytrý telefon): 
https://app.smartsheet.com/b/form/994266f003784c60826686f391a5a3c6 
 
 
Pokud si nevíte rady, neváhejte nás kontaktovat telefonicky, kolegyně Vám rády poradí, případně Vás navedou: 
 
Kontaktní osoba:  
Pokud je Váš obchodní zástupce Petr Matějka, Zbyněk Hurta, Štěpán Vykydal, Martina Strouhalová, Pavel Dvořák 
Vaše nová kontaktní osoba je: 
Eva Zwinsová  +420 547 424 728 
Email: prodej@cz.motipdupli.com 
 
Pokud je Váš obchodní zástupce Jaroslav Langmajer, Tomáš Kovář, Zdeněk Venkrbec, David Hrábek, Tomáš Schejbal 
Vaše nová kontaktní osoba je: 
Lucie Černá +420 547 424 726 
Email: prodej@cz.motipdupli.com 
 


