
 

 

                                                        PAN EUROPEAN GUARANTEE 

                                             ZÁRUČNÉ PODMIENKY PLATNÉ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

 

Ďakujeme, že ste si zakúpili tento výrobok, na ktorý sa vzťahuje obchodná záruka.  

1.Táto záruka neovplyvňuje Vaše zákonné práva ani žiadne iné práva podľa právných predpisov upravujúcich predaj spotrebného tovaru. Nižšie 

uvedené záruky garantuje spoločnosť Panasonic kupujúcemu (spotrebiteľovi), ktorý v čase predaji tohto výrobku nevykonáva činnosti za účelom 

obchodu, podnikania alebo profesie, a zároveň garantuje, že výrobky sú bez vád (materiálu, dizajnu, prevedenie). 

2. Záručná doba je dlhá 2 roky od dňa nákupu, s výnimkou prípadov ako je uvedené v článku 10 tejto záruky. 

3. V záručnej dobe spoločnosť Panasonic bezplatne produkt opraví alebo vymení chybnú súčiastku. 

4. Chybný výrobok alebo nedostatočné súčiatky, ktoré boli nahradené a ktoré poskytla spoločnosť Panasonic sú majetkom spoločnosti Panasonic. 

5. Pokiaľ sa spoločnosti Panasonic po opakovanom úsilí nepodarí opraviť produkt, môže podľa svôjho uváženia nahradiť produkt identickým alebo 

funkčne ekvivalentným výrobkom. 

6. Opravné prostriedky alebo nároky kupujúceho, ktoré nie sú výslovne poskytnuté v tomto dokumente, nie sú poskytované touto zárukou. To 

zahŕňa, ale nie je obmedzené na nároky na nepriamu škodu alebo stratu akejkoľvek povahy. 

7. Z tejto záruky sú vylúčení: 

(I) Všetky výrobky alebo časti, ktoré majú obmedzenú životnosť alebo ktoré sú spotrebné, ako napr. batérie; 

(II) Nedostatky spôsobené použitím produktu v nesúlade s návodom na použitie alebo s technickou a bezpečnostnou normou krajiny kde je výrobok 

používaný; 

(III) Závady spôsobené nehodou, požiarom, zanedbaním, nesprávnym použitím, opotrebovaním, nevhodným použitím, nesprávnou instaláciou, 

vniknutím kvapaliny, inej látky do výrobku alebo behom prepravy k/od Predajcu. 

(IV) Závady spôsobené použitím časti alebo príslušenstva iných než Panasonic výrobkov spôsobené úpravou, opravou alebo demontážou osobou 

neschválenou spoločnosťou Panasonic. 

8. V prípade, že Váš výrobok zlyhá, skontroľujte kapitolu "Troubleshooting (Odstraňovanie problému)" v návode na použitie. Pokiaľ ste už 

skontroľovali návod na použitie a výrobok ste usúdili za chybný, prosím kontaktujte autorizovaného predajcu, od ktorého ste výrobok zakúpili alebo 

najbližšie autorizované servisné stredisko. Spolu s výrobkom dodajte záručný list a doklad o zakúpení. 

9. Táto záruka platí len pre výrobky zakúpené a používané výhradne v Európskej únii, v Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarsku. Pokiaľ 

sa produkt Panasonic bežne nepredáva v krajine, kde je používaný, môže byť záručná služba opravy sprostredkovaná získaním náhradných dielov zo 

zeme, kde bol výrobok pôvodne uvádzaný na trh alebo môže byť nutné previesť službu záručnej opravy v zemi, kde bol výrobok pôvodne uvádzaný 

na trh. Akákoľvek nevyhnutná preprava ako výrobku, tak i náhradných dielov bude na náklady zákazníka a môže dôjsť k následnému meškaniu 

opravy. 

10. Ostatné: Záručná doba pre reproduktory je 5 rokov. 

11. Všetky informácie o zákazníkovi, ktoré ste poskytli pri získavaní služieb podľa tejto záruky, budú zachované a použité v súlade s pravidlami  

Ochrany osobných údajov spoločnosti Panasonic. 

12. V tejto záruke "Panasonic" znamená spoločnosť uvedená nížše. 

 

Panasonic Marketing Europe GmbH, organizacni slozka Ceska republika                           

Křižíkova 148/34 
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