ZÁRUČNÍ LIST
Kupující*:
(Jméno a příjmení / Firma)
Typ*:

Objednávací číslo*:

Prodejce*:
(Razítko a podpis)

Výrobní číslo*:
Datum prodeje*:
Příslušenství:

Servisní záznamy:

ALLMEDIA, spol. s r.o. - organizační složka
Brněnská 1066, 664 42 Brno - Modřice
www.allmedia-cz.cz

Servis:
Tel.: +420 515 919 780, +421 905 412 990
Fax: +420 515 919 789
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ZÁRUKA
Záruční list je dokladem spotřebitele kupujícího ve smyslu § 620 Občanského zákoníku. Je příslušenstvím k prodávanému výrobku odpovídajícího objednávacího a výrobního čísla.
Tento záruční list je třeba předložit prodávajícímu, případně servisnímu centru určenému na vykonávání záručních oprav v ČR při každé reklamaci. Ve vlastním zájmu si ho proto spolu s
originálem dokladu o nákupu pečlivě uschovejte.
ALLMEDIA, spol. s r.o. poskytuje na výrobky Evolution záruku 24 měsíců od data prodeje. Tento záruční list lze použít pouze na stroje dovezené do ČR společností ALLMEDIA, spol. s r.o.
Kupující je povinný uplatnit případnou reklamaci bez zbytečného odkladu hned po zjištění chyby a s výrobkem nesmí pokračovat v práci.
Distributor není zodpovědný za jakékoli škody (ušlý zisk, poškození zboží) způsobené použitím nebo nemožností použití stroje.
Záruka se vztahuje na výrobní chyby a chyby materiálu, které se objeví v průběhu záruční doby a které nebyly v době zakoupení výrobku zjevné nebo nebyly kupujícímu známé. Záruční lhůta se
prodlužuje o období, od kdy zákazník uplatnil nárok na záruční opravu u autorizovaného servisního centra až po termín, kdy byl povinný výrobek po skončení opravy převzít.
Záruka nebude uznána v následujících případech:
- pokud byl v čase platnosti záruky vykonán zásah mimo servisního centra společnosti ALLMEDIA, spol. s r.o. nebo byl výrobek odevzdaný na posouzení a opravu v rozebraném stavu;
- pokud chyby vzniknou neodbornou nebo nedbalou manipulací, případně nedodržením pokynů uvedených v návodu k obsluze výrobku;
- pokud chyby vzniknou nedostatečnou údržbou a starostlivostí;
- v případě použití neoriginálního, případně nevhodného příslušenství k výrobku;
- pokud je stroj využívaný na profesionální použití, na které není určený;
- pokud byla škoda způsobená při přepravě;
- pokud byl stroj přetížený;
- pokud je stroj mechanicky poškozený nebo poškozený přírodním živlem.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku a dílů.
Prodávající je povinný kupujícímu výrobek předvést, obeznámit ho s činností výrobku, čitelně vyplnit záruční list názvem výrobku, jeho objednávacím a výrobním číslem jako i jinými potřebnými údaji o
výrobku, datu prodeje, razítkem prodejny, jménem a podpisem prodávajícího. Všechny tyto údaje je prodávající povinný zaznačit ihned po prodeji výrobku nesmazatelným způsobem. Neúplne vyplněný
záruční list nebo záručný list s neoprávněně pozměněnými údaji (přepisovanými původními údaji) je neplatný. Při uplatnění reklamace je kupující povinný předložit chybný výrobek s výrobním číslem,
doklad o koupi a originální záruční list potvrzený prodejcem. Výrobní číslo na výrobku a záručním listu se musí shodovat. V případě chýbějícího nebo nečitelného výrobního čísla na výrobku nebo
záručním listu nebude záruka uznána. Stroje určené do servisu musí být čisté. Pokud tomu tak není, čištění bude zákazníkovi zaúčtováno.
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