Podmienky poskytnutia predĺženej záruky kompresorov Evert
platné od 1.9.2018 (do odvolania)
1. Predĺžená záruka na piestové kompresory EVERT výrobcu Airpress zakúpené po 01.09.2018 sa
poskytuje v trvaní 3 rokov od ich odovzdania do užívania Kupujúcemu za predpodkladu dodržania
všetkých Záručných podmienok, Prevádzkových podmienok a pokynov v Návode na obsluhu.
2. Predĺžená záruka na skrutkové kompresory EVERT výrobcu Airpress zakúpené po 01.09.2018 sa
poskytuje v trvaní 5 rokov od ich odovzdania do užívania Kupujúcemu za predpodkladu dodržania
všetkých Záručných podmienok, Prevádzkových podmienok a pokynov v Návode na obsluhu.
3. Záručné podmienky sú uvedené na strane 3 a 4 tohto dokumentu.
4. Návod na obsluhu je súčasťou balenia Zariadenia.
5. Prevádzkové podmienky sú uvedené v Návode na obsluhu, doplnené a upresnené na nasledovnej
strane pre jednotlivé typy kompresorov.
6. Pre uplatnenie nárokov z predĺženej záruky piestového kompresora je nutné pri reklamácii
predložiť zamestnancovi Inter Cars faktúry za zakúpenie výrobcom predpísaných náhradných
dielov a spotrebného materiálu v čase každého predpísaného intervalu údržby.
7. Pre uplatnenie nárokov z predĺženej záruky skrutkového kompresora je nutné pri reklamácii
predložiť zamestnancovi Inter Cars:
a) doklad o vykonaní montáže a uvedení kompresora do prevádzky Kvalifikovanou osobou
(nevyžaduje sa, ak montáž a uvedenie do prevádzky vykonal servisný technik Inter Cars),
b) faktúry za zakúpenie výrobcom predpísaných náhradných dielov a spotrebného materiálu v
čase každého predpísaného intervalu údržby, a zároveň
c) doklad o vykonávaní predpísanej údržby Kvalifikovanou osobou, z ktorého vyplýva sériové číslo
kompresora a aktuálny počet pracovných hodín kompresora v čase každého predpísaného
intervalu údržby (nevyžaduje sa, ak každú predpísanú údržbu vykonával servisný technik Inter
Cars alebo ak Kupujúci poskytoval Inter Cars uvedené údaje priebežne na Servisné stredisko
Inter Cars, kontakt: 0907 872 435, alebo servisne.stredisko@intercars.eu).
8. V prípade porušenia týchto Podmienok predĺženej záruky platí na Zariadenie záruka v trvaní podľa
štandardných Záručných podmienok.
9. Všetky ostatné náležitosti záruky a uplatnenia nárokov zo záruky upravujú Záručné podmienky a
podporne reklamačný poriadok Inter Cars.

Prevádzkové podmienky piestových kompresorov EVERT
- Dbajte na správne umiestnenie kompresora.
- Používať kompresor v režime 5 minút práca, 5 minút chladenie.
- Skontrolujte utiahnutie všetkých skrutiek (špeciálne skrutky hlavy sústavy). Kontrola a musí byť vykonaná pred
prvým spustením kompresora a po prvom intenzívnom použití.
- Očistite nasávací filter v závislosti od znečistenia pracovného prostredia a aspoň po každých 100 odpracovaných
hodinách.
- Vymeňte olej po prvých 100 hodinách prevádzky a následne po každých 300 hodinách. Periodicky kontrolujte
hladinu oleja.
- Nemiešajte dokopy odlišné kvality olejov. Ak sa prejavia zmeny farby (belavá = prítomnosť vody; tmavá =
prehriatie), doporučuje sa ihneď vymeniť olej.
- Periodicky (alebo po ukončení práce, ak trvá dlhšie ako jednu hodinu ) vypúšťajte kondenzačnú kvapalinu, ktorá
sa vytvára vo vnútri nádrže.
- Periodicky kontrolujte napätie remeňov.

Tabuľka náhradných dielov a spotrebného materiálu:
Model
EVERT530/200K

Agregát
SE0000B

Vzduchový filter
35602940

Olej
EVERTOIL

Kompletná sada tesnení
30501120, 30501400, SE40300, SE50400, 32701420-4 ks

EVERT690/270K

SH0000A

35602940

EVERTOIL

SG50200, SH50300, SH40300, SL50400, 32700350-2 ks, 32703560-2 ks

Prevádzkové podmienky skrutkových kompresorov EVERT
- Dbajte na správne umiestnenie kompresora.
- Denne kontrolovať: hladinu oleja, po skončení práce vypustiť kondenzát cez vypúšťací ventil
- každé 3 mesiace alebo po*
- 500 hodinách: kontrola vzduchového filtra,
- 2000 hodinách: kontrola napnutia remeňov, poprípade nastavenie,
- 1000 hodinách: kontrola prípadné prečistenie olejového chladiča,
- 1000 hodinách: pre verziu s vysúšačom kontrola vysúšača a prípadné
čistenie kondenzátora.
-každý rok alebo po*
- 2000 hodinách: výmena olejového a vzduchového filtra, výmena oleja,
- 4000 hodinách: výmena elementu olejového separátora, výmena remeňov,
otestovanie bezpečnostného ventilu, kontrola elektroinštalácie, kontrola teplotného spínača,
kontrola vzdušníka a hrúbky jeho steny – pokiaľ je hrúbka steny tenšia ako minimálna hodnota,
je nutná výmena vzdušníka,
- 8000 hodinách: kontrola a čistenie vstupného ventilu, výmena termospínača a
generálna kontrola/oprava ventilu minimálneho tlaku, výmena elektronického výpustného
odtoku.
Náhradné diely a spotrebný materiál:
200902356 - EVERT Servis Kit A (po 2000 hodinách/po 1 roku) pre EVERT 7,5-15 kW (vzduchový a olejový filter)
2200902354 - EVERT Servis Kit B (po 4000 hodinách/po 2 rokoch) pre EVERT 7,5-15 kW (vzduchový a olejový filter, filter separátora)
EVERTOIL/S – olej pre skurtkové kompresory

Piestové kompresory EVERT výrobcu Airpress, modely EVERT530/200K a EVERT690/270K nevyžadujú odbornú montáž.
V prípade potreby vykonania servisných úkonov prosím kontaktujte servisné stredisko +421 907 872 435
V prípade nedodržania vyššie uvedených Prevádzkových podmienok sa na kompresor nebude vzťahovať záruka

Inter Cars Slovenská republika s.r.o.
Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava
IČO: 35 938 111, IČ pre DPH: SK2022014093
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 36257/B

Záručné podmienky
1.

Vymedzenie niektorých pojmov

c.

1.1 Inter Cars - spoločnosť Inter Cars Slovenská republika
s.r.o., so sídlom Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava, IČO:
35 938 111, ktorá je zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 36257/B.

d.

1.2 Kvalifikovaná osoba - servisný technik Inter Cars, resp.
tretia osoba, ktorá disponuje príslušným oprávnením na
výkon montáže, opravy, údržby, odborných prehliadok
a odborných skúšok Zariadenia, ktorá bola zaškolená na
činnosti súvisiace so Zariadením zo strany Inter Cars
alebo výrobcom Zariadenia.

e.

4.2 Inter Cars preberá záruku za akosť v trvaní jednej
polovice záručnej doby podľa čl. 3 ods. 31 alebo 3.2, ak
Kupujúci splní podmienky podľa ods. 4.1 tohto článku
prostredníctvom tretej osoby, ktorá disponuje príslušným
oprávnením na výkon montáže, opravy, údržby,
odborných prehliadok a odborných skúšok Zariadenia,
avšak nebola zaškolená na činnosti súvisiace so
Zariadením zo strany Inter Cars ani výrobcom
Zariadenia. Kupujúci je povinný preukázať odbornú
spôsobilosť osoby, prostredníctvom ktorej splnil záväzky
podľa ods. 4.1 tohto článku pri uplatnení nárokov podľa
týchto záručných podmienok.

1.3 Kupujúci – tretia osoba, ktorá nie je Spotrebiteľom.
1.4 Spotrebiteľ - fyzická osoba alebo právnická osoba,
ktorá nakupuje Zariadenie pre osobnú potrebu alebo pre
potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Spotrebiteľom
nie je osoba, ktorá nakupuje Zariadenie na inú ako
osobnú spotrebu, najmä v súvislosti s výkonom svojej
profesie, pri výkone podnikania alebo za účelom
dosiahnutia, zabezpečenia alebo udržania príjmov.
1.5 Zariadenie – technické zariadenie vybavenia dielne pre
opravu a údržbu motorových vozidiel, ktoré vyžaduje
montáž, predvedenie alebo aj zaškolenie vykonané
Kvalifikovanou osobou, ak nie je v týchto záručných
podmienkach uvedené inak.

2.

4.3 Zodpovednosť Inter Cars za vady, na ktoré sa vzťahuje
záruka za akosť nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené
po odovzdaní Zariadenia vonkajšími udalosťami
a nespôsobila ich spoločnosť Inter Cars alebo osoby,
prostredníctvom ktorých spoločnosť Inter Cars plnila svoj
záväzok. Inter Cars najmä nezodpovedá za vady
a.
vzniknuté výlučne alebo z časti zavinením
Kupujúceho, najmä nesprávnym použitím, údržbou,
inštaláciou Zariadenia alebo vykonaním úpravy,
opravy alebo iného zásahu do Zariadenia v rozpore
s príslušnou dokumentáciou, alebo umožnením
vykonania takéhoto zásahu inej ako Kvalifikovanej
osobe (ak na takýto zásah bola oprávnená len
Kvalifikovaná osoba), resp. z dôvodu zanedbania
servisných kontrol a revízií,
b. vzniknuté výlučne alebo z časti v dôsledku použitia
vecí dodaných
Kupujúcim alebo dodržaním
nevhodných pokynov daných Kupujúcim v prípade,
že spoločnosť Inter Cars nevhodnosť týchto vecí
alebo pokynov nemohla zistiť alebo na ne
Kupujúceho upozornila a Kupujúci na ich použití
trval,
c.
vzniknuté výlučne alebo z časti primeraným
opotrebovaním alebo spotrebovaním súčastí a
komponentov
Zariadenia
vzhľadom
k času
a spôsobu použitia a jeho umiestnenia,
d. v dôsledku ktorých bola poskytnutá zľava z kúpnej
ceny Zariadenia,
e.
ktoré boli spôsobené omeškaním Kupujúceho
s včasným oznámením vád podľa čl. 5 ods. 5.1
týchto záručných podmienok,
f.
vzniknuté pôsobením vyššej moci.

Pôsobnosť

2.1 Tieto záručné podmienky vydáva Inter Cars a upravujú
podmienky prevzatia záruky za akosť Zariadenia zo
strany Inter Cars zo zmlúv, na základe ktorých Inter Cars
odplatne prevádza na Kupujúceho vlastnícke právo
alebo užívacie právo k Zariadeniu.
2.2 Tieto záručné podmienky sa nevzťahujú na zmluvy
uzavreté so Spotrebiteľmi. V prípade zmlúv uzavretých
so Spotrebiteľmi sa pri reklamácii postupuje podľa
platného reklamačného poriadku Inter Cars.

3.

Záručná doba

3.1 Inter Cars preberá záruku, že Zariadenie bude mať
počas 12 mesiacov od jeho odovzdania do užívania
Kupujúceho obvyklé vlastnosti, ak v týchto záručných
podmienkach nie je ustanovené inak.
3.2 Ak je výrobcom Zariadenia alebo Inter Cars poskytovaná
osobitná záručná doba, ktorá je vyznačená na obale
Zariadenia alebo v jeho dokumentácii, platí záručná
doba poskytnutá výrobcom, ak v týchto záručných
podmienkach nie je ustanovené inak.

4.

Kupujúci sa pri užívaní Tovaru spravuje
užívateľskou
dokumentáciou
k Zariadeniu
a pokynmi Kvalifikovanej osoby, ktoré obdržal pri
zaškolení podľa písm. b.,
Kupujúci na obsluhu Zariadenia používa osoby
s odbornými vedomosťami v rozsahu určenom
Kvalifikovanou osobou pri zaškolení podľa písm. b.,
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky
Zariadenia zabezpečuje Kvalifikovaná osoba, ak
v týchto záručných podmienkach nie je ustanovené
inak.

Záručné podmienky

5.

4.1 Inter Cars preberá záruku za akosť v trvaní podľa čl. 3
ods. 3.1 alebo 3.2 za týchto podmienok:
a.
montáž, uvedenie do prevádzky a povinné odborné
skúšky
pri
Zariadenia
musí
zabezpečiť
Kvalifikovaná osoba, ak nie je v týchto záručných
podmienkach uvedené inak,
b. zodpovedná osoba Kupujúceho bude zaškolená do
obsluhy Zariadenia Kvalifikovanou osobou, ak nie
je v týchto záručných podmienkach uvedené inak,

Reklamácia

5.1 Predpokladom úspešného uplatnenia práva zo záruky za
akosť je písomné oznámenie vád adresované Inter Cars
alebo jeho pobočke, v ktorej bolo zariadenie kúpené,
v záručnej dobe bez zbytočného odkladu po tom, čo sa
o nich Kupujúci dozvedel, resp. po tom, čo sa o nich mal
dozvedieť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
5.2 Ak sú práva zo zodpovednosti za vady riadne uplatnené
v záručnej dobe, sú splnené podmienky, za ktorých
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Záručné podmienky na predaj servisných zariadení
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spoločnosť Inter Cars prevzala záruku za akosť a nejde
o prípady, na ktoré sa záruka nevzťahuje, je spoločnosť
Inter Cars povinná tieto vady bezplatne odstrániť podľa
svojej úvahy najmä opravou Zariadenia, dodaním toho
čo chýba alebo výmenou Zariadenia. Právo voľby medzi
jednotlivými spôsobmi odstránenia vád patrí Inter Cars.
Ustanovenia § 436 a 437 Obchodného zákonníka sa
nepoužijú.

záruku, alebo záručná doba uplynula, Inter Cars oznámi
túto skutočnosť Kupujúcemu bez zbytočného odkladu a
odstráni vady Zariadenia v cene podľa cenníka v čase
opravy alebo úpravy na základe objednávky
Kupujúceho.

6.

5.3 Inter Cars zabezpečí vybavenie reklamácie bez
zbytočného odkladu, podľa možností najneskôr do 30
dní od riadneho uplatnenia. Ak vybavenie reklamácie
vyžaduje odborné posúdenie vady alebo dodanie
nového Zariadenia alebo komponentu nie je možné
zabezpečiť v lehote podľa prvej vety, Inter Cars túto
skutočnosť písomne oznámi Kupujúcemu s lehotou
predpokladaného vybavenia reklamácie.

Záverečné ustanovenia

6.1 Kupujúci prevzatím týchto záručných podmienok súhlasí
s podmienkami v nich uvedenými.
6.2 V prípadoch podľa čl. 5 ods. 5.1, 5.3 a 5.4 sa za
písomnú formu právneho úkonu považuje aj e-mailová
alebo faxová správa zaslaná na kontaktné miesto
uvedené v týchto záručných podmienkach.
6.3 Tieto záručné podmienky sa vydávajú podľa § 429 ods.
2 Obchodného zákonníka a nadobúdajú platnosť
a účinnosť dňom 1.1.2011.

5.4 Ak ide o vadu, na ktorú sa záruka nevzťahuje, alebo nie
sú splnené podmienky, za ktorých Inter Cas prevzal

!!! Upozornenie !!!
!!! Zariadenie (okrem piestového kompresora EVERT výrobcu Airpress, model
EVERT530/200K a EVERT690/270K) vyžaduje odbornú montáž, uvedenie do
prevádzky, predvedenie, odborné zaškolenie obsluhujúceho personálu, opravy,
odborné prehliadky a odborné skúšky Kvalifikovanou osobou !!!
Distribúcia a servis v SR
INTER CARS Slovenská republika s .r.o.
Ivánska cesta 2
6821 02 Bratislava
Tel: 0907 872 435 ,
servisne.stredisko@intercars.eu
www.vybaveniedielni.sk, www.intercars.sk

Výrobca:
AIRPRESS
ul. Wojska Polskiego 64A
86-100 Świecie
Poľsko
Tel. +4861 652 57 00
serwis@airpress.pl

2/2

