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ZÁRUČNÍ LIST
Dodavatel, společnost MEIBES s.r.o., poskytuje kupujícímu záruku za jakost prodaného výrobku. V rámci záruky se poskytuje kupujícímu
bezplatná oprava, resp. výměna vadných dílů, které se následkem výrobní vady poškodily během předepsaného provozu, za díly nové.
Podmínkou uznání práv z titulu záruky je užívání výrobku v souladu s příslušným návodem k použití a technickými normami a/nebo
bezpečnostními předpisy příslušné země. Za řádně provedenou odbornou montáž zodpovídá uvedená montážní firma.
Nárok ze záruky musí být uplatněn u dodavatele nebo jeho autorizovaného partnera (prodejce) nejpozději do konce záruční doby
s dodacím listem a současně s řádně vyplněným a potvrzeným záručním listem. Bude-li při opravě zjištěna vada nespadající do záruky,
hradí náklady opravy výrobku v plné výši kupující. Na tuto skutečnost je dodavatel povinen kupujícího upozornit. Záruka poskytnutá
dodavatelem se nevztahuje na škody vzniklé při dopravě. Záruční doba na výrobek je 24 měsíců od data prodeje (dle dodacího listu). Podmínky
záruky se dále řídí „Všeobecnými obchodními s dodacími podmínkami pro ČR, MEIBES s.r.o“.
Záruční list musí být řádně vyplněn nesmazatelným způsobem. Neúplný nebo neoprávněně měněný (přepisovaný) záruční list je neplatný.
V případě uplatnění reklamace ve stanovené záruční lhůtě bude tato uznána a provedena bezplatná oprava výrobku jen za předpokladu, že:
bude předložen řádně vyplněný a potvrzený záruční list
výrobek nebyl násilně mechanicky poškozen, nebyly provedeny žádné úpravy, opravy nebo neoprávněné manipulace
výrobek byl odborně instalován a připojen
výrobek byl použit pro účel daný provozně montážními předpisy
výrobek byl užíván v souladu s příslušným návodem k použití
Provedení záruční opravy bude vyznačeno v servisním listu.
Záruční doba se prodlužuje o dobu, odkdy kupující uplatnil nárok na záruční opravu až do doby, kdy byla oprava provedena.
Kupující, který uplatní právo na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly v rámci záruční opravy vyměněny.

Typ zařízení:

Sériové číslo/Šarže:
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Potvrzení firmy MEIBES s.r.o. (dodavatel):
Razítko, Podpis:

Dne: 1.1. 2010

Tel.: +420284001200

Potvrzení odborného velkoobchodu (prodejce):
Razítko, Podpis:

Dne:

Tel.:

Dne:

Tel.:

Razítko, podpis:

Komp on ent y a s yst é m y p ro t op ení
IČO : 48534706
DIČ : CZ4850340706

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s. Praha 4
č.ú.: 8235349/0800
IBAN: CZ96 0800 0000 0000 08235349
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Výpis z OR veden
KOS Praha oddíl C, vložka 18890

an
Aalberts Industries
company

Potvrzení montážní firmy (odborná montáž):

