Celoevropská záruka: Podmínky platné v kterékoli zemi jiné než v zemi pořízení
výrobku.
A) Jestliže kupující odhalí u zařízení závadu, musí bez odkladu kontaktovat příslušného
prodejce nebo národního distributora v EU/EEA, Turecku, Chorvatsku, Srbsku,
Makedonii, Bosně a Hercegovině, kde lze výrobek podle “Servisní příručky” reklamovat,
nebo nejbližšího autorizovaného prodejce a předložit záruční list a doklad o nákupu.
Kupující bude informován o tom, zda:
(i) opravu zajistí prodejce nebo národní distributor, nebo
(ii) prodejce nebo národní distributor zajistí zaslání přístroje do jiné země EU/EEA,
Turecka, Chorvatska, Srbska, Makedonie, Bosny a Hercegoviny, pro jejichž trh bylo
zařízení původně určeno,
(iii) zda kupující sám může zaslat přístroj do jiné země EU/EEA, Turecka, Chorvatska,
Srbska, Makedonie, Bosny a Hercegoviny, pro jejichž trh bylo zařízení původně určeno.
B) Jestliže se jedná o model výrobku, který obvykle dodává prodejce nebo národní
distributor v zemi, kde jej kupující používá, přístroj by měl být společně se záručním
listem a dokladem o nákupu zaslán na zodpovědnost a náklady kupujícího k tomuto
prodejci nebo národnímu distributorovi, který zajistí opravu výrobku. V některých zemích
přidružení prodejci nebo národní distributoři mohou za účelem zajišťování těchto oprav
jmenovat dealery nebo zvláštní servisní střediska.
C) Jestliže se jedná o model výrobku, který se obvykle nedodává do země, kde je výrobek
používán, nebo jestliže jsou vnější či vnitřní parametry přístroje odlišné od ekvivalentního
modelu v zemi použití, prodejce nebo národní distributor může prohlásit, že je nutné
obstarat pro provedení záruční opravy náhradní díly ze země, pro jejíž trh bylo zařízení
původně určeno, nebo zajistit záruční opravu u prodejce nebo národního distributora v
zemi, pro jejíž trh bylo zařízení původně určeno. Ve všech případech však kupující musí
předložit tento Panevropský záruční list a doklad o nákupu. Jakákoli přeprava přístroje
nebo náhradních dílů bude prováděna na zodpovědnost a na náklady kupujícího.
Zároveň může v jejím důsledku dojít ke zdržení opravy.
D) V případě, že kupující zasílá přístroj k opravě prodejci nebo národnímu distributorovi v
zemi používání přístroje, bude servis zajištěn za stejných místních podmínek (včetně
délky záruční doby), jaké platí pro stejný model přístroje v zemi použití, ale nikoli v zemi
původního nákupu, tj. v některé ze zemí EU/EEA, Turecka, Chorvatska, Srbska,
Makedonie, Bosny a Hercegoviny. V případě, že kupující zasílá přístroj k opravě prodejci
nebo národnímu distributorovi v zemi EU/EEA, Turecku, Chorvatsku, Srbsku, Makedonii,
Bosně a Hercegovině, pro jejichž trh bylo zařízení původně určeno, bude servis zajištěn
za stejných místních podmínek, jaké platí v příslušné zemi původního nákupu (tj. v zemi
EU/EEA, Turecku, Chorvatsku, Srbsku, Makedonii, Bosně a Hercegovině).
E) Některé modely výrobků mohou pro správnou funkci a bezpečný provoz vyžadovat v
různých zemích EU/EEA, Turecku, Chorvatsku, Srbsku, Makedonii, Bosně a Hercegovině
určitá nastavení nebo úpravy podle místních parametrů elektrické sítě nebo na základě
bezpečnostních či jiných technických norem stanovených nebo doporučovaných
příslušnými zákonnými normami. U některých výrobků může cena takových nastavení
nebo úprav značná, nebo může být obtížné místním parametrům elektrické sítě nebo
bezpečnostním či jiným normám vyhovět. Důrazně doporučujeme, aby se kupující před
použitím přístroje v jiné zemi EU/EEA, Turecku, Chorvatsku, Srbsku, Makedonii, Bosně a
Hercegovině informoval na místní technické a bezpečnostní podmínky.
F) Tato záruka nepokrývá náklady na provedení nastavení nebo úprav podle místních
parametrů elektrické sítě nebo na základě bezpečnostních či jiných technických norem.
Prodejce nebo národní distributor může být schopný provést takové nastavení nebo
úpravy na náklady kupujícího u některých modelů, avšak z technických důvodů není
možné nastavovat nebo upravovat všechny modely výrobku tak, aby vyhovovaly místním
parametrům elektrické sítě nebo bezpečnostním či jiným technickým normám. Navíc
provedení úprav a nastavení zařízení může ovlivnit funkci přístroje.
G) Jestliže dle mínění prodejce nebo národního distributora v zemi použití přístroje byly na
straně kupujícího provedeny řádné úpravy a nastavení přístroje na parametry místní
elektrické sítě nebo v souladu s místními technickými bezpečnostními předpisy, je možné

následnou záruční opravu provést, jak je uvedeno výše, pod podmínkou, že zákazník
sdělí informace o povaze takových úprav a nastavení, jestliže je to vzhledem k opravě
relevantní. (Doporučuje se, aby kupující nezasílal upravené nebo nastavené zařízení
prodejci nebo národnímu distributorovi v zemi, pro jejíž trh bylo původně určeno, jestliže
se oprava jakýmkoli způsobem vztahuje k těmto úpravám nebo nastavením.)
H) Tato záruka je platná pouze na územích podléhajících zákonům Evropské unie a
EU/EEA, Turecka, Chorvatska, Srbska, Makedonie, Bosny a Hercegoviny. Dbejte prosím
na to, aby záruční list byl řádně vyplněn, a uschovejte jej společně s prodejním dokladem.

