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ZÁRUČNÍ CZ
LIST 

Výrobní číslo:

Datum oznámení Datum provedení Č.montáž. listu/komentář Podpis

Datum prodeje: Razítko a podpis příjemce:

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
1. ZÁRUČNÍ DOBA
Na tento výrobek poskytuje výrobce záruku po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotře-
bitelem. Doba záruky se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě anebo nemohl 
být v době trvání záruky používán, jestliže charakter poruchy bránil jeho použití. Záruka se vztahuje 
pouze na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu!

2. ZÁRUČNÍ LIST
Bezplatný záruční servis je poskytován pouze v případě předložení dokladu o zakoupení výrobku 
(účtenky) a správně vyplněného záručního listu - musí obsahovat výrobní číslo, datum prodeje a 
razítko prodejny (montážní firmy). Na kopie a nesprávné vyplněné záruční listy nebude brán zřetel!

3. OPRAVY V ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ DOBĚ
Záruční servis lze uplatňovat u organizace, kde byl výrobek zakoupen nebo u montážní firmy, která 
provedla instalaci.

4. ROZSAH PLATNOSTI ZÁRUKY
Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (včetně poškození v 
průběhu přepravy) , nesprávným používáním, nepozorností, neodvratnou událostí (živelná pohro-
ma), byl-li výrobek připojen na jiné napájecí napětí než je uvedeno v jeho technické specifikaci, a 
také v případě úprav nebo oprav provedených mimo servis distributora. Záruka nemůže být také 
uplatněna v případě, vyžaduje-li spotřebitel modifikace nebo adaptace k rozšíření funkcí výrobku 
(nebo systému sestaveného z několika komponentů) oproti výrobcem standardnímu provedení.

ZÁPIS ZÁRUČNÍCH OPRAV



ZÁRUČNÉ PODMIENKY
1. ZÁRUČNÁ DOBA
Na tento výrobok poskytuje výrobca záruku po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku
spotrebiteľom. Doba záruky sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave, alebo
nemohol byť v dobe trvania záruky používaný, ak charakter poruchy bránil jeho používaniu. Záruka 
sa vzťahuje iba na závady spôsobené chybou výroby alebo vadou materiálu!

2. ZÁRUČNÝ LIST
Bezplatný záručný servis je poskytovaný iba v prípade predloženia dokladu o zakúpení výrobku 
(účtenky) a správne vyplneného záručného listu - musí obsahovať výrobné číslo, dátum predaja a 
pečiatku predajne (montážnej firmy). Na kópie a nesprávne vyplnené záručné listy nebude braný 
ohľad!

3. OPRAVY V ZÁRUČNEJ A PO ZÁRUČNEJ DOBE
Záručný servis je potrebné uplatňovať u organizácie, kde bol výrobok zakúpený, alebo u montážnej
firmy, ktorá previedla inštaláciu.

4. ROZSAH PLATNOSTI ZÁRUKY
Záruka je neplatná, ak je závada spôsobená mechanickým poškodením (vrátane poškodenia v 
priebehu prepravy), nesprávnym používaním, nepozornosťou, neodvratnou udalosťou (živelná 
pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné napájacie napätie ako je uvedené v technickej špecifiká-
cii, a tiež v prípade úprav alebo opráv prevedených mimo servis distribútora. Záruka tiež nemôže 
byť uplatnená v prípade, ak spotrebiteľ vyžadauje modifikácie alebo adaptácie k rozšíreniu funkcií 
výrobku (alebo systému zostavenému z niekoľkých komponentov) oproti výrobcom štandartnému 
prevedeniu.

SK ZÁRUČNÝ
LIST

Výrobné číslo:

Dátum oznámenia Dátum prevedenia Č. mont. listu/komentár Podpis

Dátum predaja: Pečiatka a podpis predajcu:
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