
Záruční list 
Dobře uschovejte 

 
 
Záruka zaniká v případě, že opravou pověřený autorizovaný servis potvrdí, že chyba/poškození/porucha na 
přístroji vznikla po jeho převzetí zákazníkem z následujících důvodů: 

- neodborné používání s rozporem s návodem na používání 
- při použití na jiné účely, než na co je odsávačka určena 
- cizí, nepovolené a neodborné zasahování do přístroje 
- nesprávné skladování 
- škoda/porucha způsobená živelnou pohromou 
- jiná než výrobní chyba/porucha/poškození (např. nesprávným čistěním) 

Aby se předešlo poškození způsobenému nesprávným použitím, prosím, prostudujte si přiložený návod na 
použití. Dodržujte uvedené pokyny týkající se používání, čištění, skladování, výměny baterií atd. V případě 
jejich nedodržení nepřebíráme záruku na přístroj. 
 
Práva a povinnosti zákazníka 
Zákazník si může uplatnit záruku u svého prodejce. V případě opravy přístroje se záruční doba prodlužuje o 
dobu, od kdy byla chyba/porucha/poškození přístroje oznámena až po její odstranění.  
 
Výměna přístroje 
Přístroj Vám bude vyměněn po dobu trvání záruky: 

- přístroj není možné opravit 
- přístroj je navzdory opravě nefunkční 
- oprava přístroje trvá déle než 30 dní. 

 
Na požádání zákazníka mu bude poskytnut přístroj stejného typu, když to není možné, může požádat o vrácení 
kupní ceny. Potvrzení o oprávnění na výměnu přístroje vydává oprávněný servis. 
 
Všechny práva zákazníka se řídí Občanským zákoníkem. 
 

V případě poruchy přístroje doručte přístroj s tímto záručním listem Vašemu prodejci. 
 

Záruční list 
 
 

-------------------------------     ------------------------------------- 
 Prodejce       Název výrobku 
 
 
-------------------------------     ------------------------------------- 
         Výrobní číslo      Datum nákupu 

Vyplní prodejce! 
 
Importér a servis: Mgr. Diana Ledvinová, Severní 222, 289 31 Bobnice, tel.: +420 325 514 966 
 
Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců od  data nákupu.  
Vyplněný záruční list je platný jen s dokladem o koupi přístroje. 
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