
ZÁRUČNÍ LIST 
 

Název výrobku -    ….……………………………………………………              Sériové číslo -   ……………….................                              

Datum výroby -     01.01.2019                                                         Záruka se uplatňuje od -     01.01.2019                                 

 

Děkujeme za zakoupení výrobku. Informujeme Vás, že na Vámi zakoupený výrobek se poskytuje 2letá záruka, 

počítána od data zakoupení. V rámci záruky budou bezplatně odstraňovány závady na zakoupeném výrobku pod 

podmínkou, že byly způsobeny výrobními, nebo technickými vadami výrobku a výrobek byl používán v souladu 

s určením a požadavky určenými v návodu k nabíjení, který je přiložen k tomuto záručnímu listu. 

Vyřizování reklamací. 

V případě reklamace výrobku je kupující povinen výrobek dopravit spolu se záručním listem do sídla prodejce, nebo 

výrobce. Reklamace včetně odstranění závady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode 

dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající, nebo výrobce s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. 

Omezení záručních podmínek. 

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nedostatečnou péčí a údržbou, přetěžováním akumulátoru, pádem z výšky vyšší 

než 100 cm, poškozením souvisejícím s vnějšími vlivy prostředí ( např. vlhkost, mráz, horko ), poškozením od vadné 

nabíječky. Záruka na akumulátor je omezena jejich životností ( postupné snižování kapacity je nedílnou součástí 

životnosti baterie a nevztahuje se na ni záruka ).  

Výrobce udává, že po 2letém používání bude mít baterie Ni-Cd minimálně 20% kapacity.                                      

Výrobce udává, že po 2letém používání bude mít baterie Ni-Mh minimálně 20% kapacity.                                     

Výrobce udává, že po 2letém používání bude mít baterie Li-ion minimálně 15% kapacity.                                      

Výrobce udává, že po 1letém používání bude mít baterie Pb minimálně 15% kapacity.                                           

Výrobce si vyhrazuje výjimku na záruku PCB v bateriích Li-ion a to na 1rok ( PCB – elekronika v akumulátoru, na 

kterou nelze držet delší záruku ). Na články použité při výrobě je záruka 24 měsíců na funkčnost. 

 

Kupující potvrzuje, že převzal výrobek bez zjevných závad a byl seznámen s provozními a záručními podmínkami. 

 

 

 

 

     …………………………………………………….                                                       ……………………………………………………….. 

                    kupující                                                                                                      výrobce/prodávající  

 


