
Záručné podmienky spoločnosti Eurocom B.V. 

Tento produkt podlieha prísnym požiadavkám na kvalitu. V prípade, že produkt neočakávane nepracuje 

správne, môžete sa ohlásit na miesto predaja, kde ste tento výrobok kúpili. 

Ak sa vada produktu vyskytne v lehote stanovenej na obale produktu, na našej webovej stránke 

(www.eurom.eu/warranty), je možné reklamáciu uplatniť písomne s výhradou nasledujúcich ustanovení: 

Záruka sa vzťahuje iba na chybi vo vyrobe alebo materiálu. Záruka nadobúda účinnosť v deň zakúpenia 

produktu. Preto je dôležité uchovávať doklad o kúpe. 

Na vady spôsobené nasledujúcimi dôvodmi sa v žiadnom prípade nevzťahuje záruka: 
- Nedodržanie pokynov na používanie, údržbu, inštaláciu a bezpečnosť; 
- normálne opotrebenie; 
- Zneužitie alebo nepravdelne pouzivanie; 
- použitie sily alebo vonkajších vplyvov; 
- pripojenie na nesprávne napätie alebo typ napájania; 
- preťaženie zariadenia; 
- použitie neschválených vložiek alebo príslušenstva k náradiu; 
- prienik cudzích predmetov do zariadenia; 
- Oprava tretími stranami. 
 
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie častí, ktoré sú opotrebované a ktoré vzniknú v dôsledku 
normálneho opotrebenia. Zodpovednosť za následné poškodenie je vylúčená, ako aj zodpovednosť za 
prípadné náklady na montáž a demontáž, náklady na dopravu a ďalšie náklady spojené s poškodením. 
 
V prípade, že produkt už nie je možné dodať v čase žiadosti o záruku, strana poskytujúca záruku má 
právo nahradiť výrobok iným porovnateľným produktom. Strana poskytujúca záruku sa stáva vlastníkom 
modifikovaného produktu alebo jeho častí. 
 
Žiadosť o záruku sa musí podať písomne do dvoch týždňov od zistenia škody a pred uplynutím záručnej 
doby. 
 
Chyby, na ktoré sa vzťahuje záruka, opravuje spoločnosť Eurom opravou alebo výmenou chybného dielu, 

dodaním náhradného dielu alebo výmenou produktu. Eurom rozhodne, ako sa na látku bude vzťahovať 

záruka. Oprava alebo výmena častí alebo výrobkov nepredlžuje záručnú dobu produktu. Záruka sa 

poskytuje výlučne so zreteľom na správnosť vykonaných činností, a to na obdobie šiestich mesiacov po 

vykonaní uvedených činností. Z x tejto záruky vyplýva, že spoločnosť Eurom musí znova vykonať činnosti, 

ktoré mohli byť vykonané nesprávne. 

 

 



  


