
      ZÁRUČNÍ LIST VÝROBKU

Název výrobku
Expanzní nádoba
Gitral HYB              …………  /10

Kód zboží
GI001 ..  002 / 003 / 005 / 008 / 012 / 018 /024

Výrobní číslo

Datum prodeje
Razítko a podpis
prodejce

Datum montáže

Razítko a podpis

ZÁRUČNÍ KUPÓN 1 ZÁRUČNÍ KUPÓN 2 ZÁRUČNÍ KUPÓN 3 ZÁRUČNÍ KUPÓN 4 ZÁRUČNÍ KUPÓN 5

Kód zboží Kód zboží Kód zboží Kód zboží Kód zboží

Výrobní  číslo Výrobní  číslo Výrobní  číslo Výrobní  číslo Výrobní  číslo

Datum prodeje Datum prodeje Datum prodeje Datum prodeje Datum prodeje

Razítko a podpis
prodejce

Razítko a podpis
prodejce

Razítko a podpis
prodejce

Razítko a podpis
prodejce

Razítko a podpis
prodejce

Datum montáže Datum montáže Datum montáže Datum montáže Datum montáže

Datum servisní
prohlídky

Datum servisní
prohlídky

Datum servisní
prohlídky

Datum servisní
prohlídky

Záruka je platná pouze v případě dodržení záručních podmínek uvedených v tomto dokumentu
Záruka platí na území České republiky

Záruční doba začíná dnem prodeje.



Všeobecné záruční podmínky
Tento reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona č.40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů a blíže
vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího.

1. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí, provést prohlídku zboží vedoucí
k odhalení zjevných vad. Pokud je odběrateli doručeno takové množství zboží, že je pro něho neúměrně náročné
provést kontrolu celého plnění, je povinen provést statistickou kontrolu zboží. Statistickou kontrolou se rozumí
prověrka 10% převzatého zboží (statistický vzorek). Provedením statistické kontroly je provedena kontrola celého
množství.
Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě
poškození zboží nepřebírat. Podepsáním přepravního, nebo dodacího listu kupujícím - kupující souhlasí s jeho
převzetím a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. na pozdější reklamace vinou dopravy nelze brát
zřetel a budou zamítnuty.

2. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci ( nebo jejich dílu ) způsobené používáním. Kratší
životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.
 porušením ochranných pečetí nálepek, pokud na zboží jsou,
 používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v

dokumentaci ke zboží,
 nedovolená manipulace či falšování záručního listu a dokladu o koupi.

3. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku a činí 24 měsíců, s výjimkami
stanovenými příslušnými právními předpisy. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční
opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců, nebo do doby trvání záruky
původního zboží je-li tato delší.

4. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne
uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se
kupujícímu přiznávají stejná práva, jako kdyby se jednalo o neodstranitelnou vadu.

5. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Kupující je povinen
poskytnout příslušné doklady o koupi reklamovaného zboží. Prodejce je povinen vyhotovit příslušné doklady pro
průběh reklamace. V případě, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu, nebo servisnímu středisku si kupující ve
vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu
vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží. Zboží musí být v původním obalu, nebo obalu, který zabrání
poškození zboží při přepravě, v úplném stavu, včetně veškerého ostatního příslušenství.

6. V případě zjištění neodstranitelné závady zboží ( na základě písemného posouzení autorizovaného servisního
střediska, pokud si to vyžaduje povaha zboží ), má kupující právo na výměnu zboží.

7. Pokud byla reklamace zboží neoprávněná, kdy závada vznikla např. špatným použitím, nebo chybnou manipulací
apod. servisní středisko naúčtuje kupujícímu náklady na zjištění a opravu závady. Kupující je povinen tyto náklady
uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do čtrnácti dnů od ukončení reklamačního řízení.

8. Záruční doba všem osobám, používajícím zboží za účelem podnikání v režimu obchodního zákoníku, není
stanovena občanským zákoníkem a stanovuje se na základě dohody s kupujícím – podnikatelem, či záručním
listem.

9. Záruční podmínky v tomto záručním řádu jsou platné pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně
ujednány jiné záruční podmínky

Ostatní podmínky se řídí dle občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele.

POSTUP REKLAMACE :nezbytnou podmínkou vyřízení reklamace je předložení tohoto záručního listu, spolu s fakturou,
účtenkou o koupi .Tyto dokumenty jsou nezbytné pro identifikaci dodávky zboží.

Záruční list musí obsahovat razítko, datum a podpis zaměstnance společnosti 4T, a.s.. oprávněného k podpisu
záručního listu.


