
  Záruční list 

 
 
 

Vyplní prodejce: 

 

Záruka je poskytována na správnou funkci a příslušenství výrobku po dobu 2 let, a to ode dne 

prodeje nebo převzetí zásilky. Záruční list musí být opatřen razítkem montážní organizace. 

Záruka na výrobek je poskytována podle dále uvedených zásad a zákonem stanovených 

podmínek. Záruka je platná pouze v případě vyplněného záručního listu a doloženého 

prodejního dokladu. Práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční 

době. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v reklamačním řízení 

v případě, že je reklamace uznána jako oprávněná. Zákazník je povinen uplatnit záruku 

u prodávajícího uvedeného v záručním listu. 

Ve vlastním zájmu dbejte na kompletní vyplnění záručního listu. 

 

Omezení (neplatnost) záruky 

Záruka se nevztahuje na: 

- závady vzniklé neodbornou instalací, závady vzniklé nesprávným používáním nebo údržbou, 

usazováním nečistot nebo vodního kamene, zásahem do mechanizmu sprchy. Dále se záruka 

nevztahuje na opotřebení výrobku nad rámec běžného užívání, mechanické, chemické či jiné 

poškození výrobku v rámci neočekávané situace (požár apod.), závady vzniklé užitím 

v nesprávných nebo extrémních podmínkách (exteriéry apod.) 

 

Podmínky záruky 

Záruka platí pouze za předpokladu instalace filtrů u přívodu vody a změkčovače v případě 

tvrdé vody. Pokud filtry a změkčovače instalovány nejsou nebo nefungují správně a dojde 

k poškození sprchy nečistou vodou nebo vodním kamenem, záruka se na takové poškození 

nevztahuje. 

Záruka platí pouze za předpokladu instalace k tomu proškoleným pracovníkem nebo 

instalatérem a vztahuje se pouze na vady výrobní. Výrobek musí být předán k reklamaci 

v nerozebraném stavu a s řádně vyplněným záručním listem. 

Na údržbu je povoleno používat jen přípravky, které jsou určeny pro použití na konkrétní typ 

produktu nebo na daný typ povrchu výrobku a jsou uvedeny v části "Údržba a péče". 

 

Doporučení 

Záruční list a doklad o koupi výrobku (příp. jeho odborné instalaci) pečlivě uschovejte po celou 

dobu platnosti záruky. Při reklamačním řízení od Vás bude požadován originál těchto dokladů! 

V případě neoprávněné reklamace je prodejce/dovozce oprávněn vzniklé náklady na posouzení 

reklamace účtovat zákazníkovi. 

 

Typ výrobku:                                                                 Model výrobku: 
 

      SPRCHA STOJÁNKOVÁ                           AO-1096 
 
 

Datum prodeje: 
 
 
 
 
 

Prodejce: 
(název, adresa, telefon) 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                       Razítko, podpis 

 


