ZÁRUKA – doplnkové záručné podmienky k podmienkam od výrobcu
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

U tohto zariadenia je poskytovaná záruka na jeho skryté výrobné vady.
Záručný a mimozáručný servis zabezpečuje predávajúci.
Na výrobok sa vzťahuje záruka 12 mesiacov od jeho zakúpenia, ak nejde o výrobok, na ktorý sa v zmysle
Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho vzťahuje záručná doba v inom trvaní.
Záruku nemožno uplatniť najmä v prípadoch stanovených Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho
a v nasledujúcich prípadoch:
- nedodržanie podmienok používania,
- mechanické poškodenie zariadenia,
- poškodenie zariadenia dôsledkom použitia nevhodných mazacích prostriedkov alebo hydraulických olejov,
- neprevádzanie prevádzkových a údržbových úkonov,
- spôsobenie neúmerného znečistenia.
Záruka sa nevzťahuje na nastavovacie úkony a revíziu práce, tieto úkony prevádza k tomu oprávnený údržbár, a to
príkazom a na náklady užívateľa.
Záruka nezahrňuje opravy náterových úbytkov a antikoróznu ochranu.
Uplatnenie záruky nie je možné v prípade, ak nebolo zariadenie používané podľa jeho účelového určenia alebo ak
došlo k zmene konštrukcie alebo zásahom do konštrukcie zariadenia.
Predávajúci nie je zodpovedný za vynaložené dodatočné náklady alebo škody súvisiace s vadami zariadenia, za ktoré
predávajúci nezodpovedá (napr. škody súvisiace prerušením používania zariadenia).
Záruka sa nevzťahuje na ciachovanie, kalibrovanie a kontrolu práce zariadenia.
Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené použitím zariadenia, ktoré vznikli chybou obsluhujúceho personálu.
Uplatnenie reklamačných nárokov môže byť vykonané najmä s využitím správne a úplne vyplneného protokolu o
reklamácii sprístupneného predávajúcim na internetovej stránke predávajúceho, opatreného pečiatkou a právne
záväzným podpisom kupujúceho. Akceptované dokumenty pre uplatnenie nárokov zo záruky sú faktúra alebo
pokladničná účtenka, pričom predávajúci si vyhradzuje právo vyžadovať aj predloženie iných dokladov v zmysle
Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho.
Bližšie podmienky záruky, vrátane spôsobu vybavenia uplatnených nárokov, sú uvedené vo Všeobecných
obchodných podmienkach predávajúceho.
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Pečiatka a podpis predajcu

Distribúcia a servis v SR:
INTER CARS Slovenská republika s .r.o.
Ivánska cesta 2
821 04 Bratislava
www.intercars.sk
www.vybaveniedielni.sk

