PREDĹŽENÁ ZÁRUKA
EXTENDED WARRANTY
Dátum/Date

Distribútor ID

Meno klienta/Customer name
Model

Sériové číslo/Serial Number

Bezplatne: Záručný servis (Limitovaná záruka) Prosím vyberte si nasledujúci servis.
Warranty Service (Limited Warranty) Pleas check one of the following service

€ 280
€ 420

Všetky prístroje ( okrem krytia opravy čerpadla elektrolytu)
All machines (Excluding engancer damage)

Vrátane krytia opravy čerpadla elektrolytu
Including one engancer damage coverage

(Len 1x za 3 roky)

(One time only)

Obdobie: tri roky ( 3 )

Term: Three years (3)

Vrátane špeciálnej ponuky / Including Special Offer

Tri zľavové kupóny "Hĺbkové čistenie" ( Prosím predložte vašu záruku na prístroj).
€ 50 → € 25

Three Discount Coupons "Deep Cleaning" (please bring/send your Warranty with machine).

Výmena hornej / bielej / hadice a spodnej /sivej / hadice. Len 1x za tri roky.
Change water supply hose (white) and secondary water hose (grey). One time only.

HĹBKOVÉ ČISTENIE
1. kupón

HĹBKOVÉ ČISTENIE
2. kupón

HĹBKOVÉ ČISTENIE
3. kupón

LIMITOVANÁ SPOTREBITEĽSKÁ ZÁRUKA
● Enagic Europe GmbH sa zaručuje kupujúcemu, že zakúpený značkový produkt LeveLuk (ďalej iba „produkt“) je bezchybne vyrobený a neobsahuje žiadny závadný materiál, a súhlasí,
že na základe svojho uváženia buď opraví alebo nahradí závadný produkt alebo jeho časť novým fungujúcim ekvivalentom bez poplatku v časových obdobiach dole uvedených.
 Táto záruka sa netýka dole uvedených kozmetických ani voliteľných položiek produktu. Ďalej sa netýka produktu, ktorého vonkajšie časti boli zničené alebo poškodené, produktu,
ktorý bol vystavený nevhodnému elektrickému napätiu alebo inému nevhodnému použitiu, nesprávnej obsluhe alebo ktorého dizajn alebo konštrukcia boli zmenené či
modifikované.
 Aby si kupujúci mohol uplatniť svoje práva v rámci tejto záruky, musí sa riadiť návodom na použitie produktu a dole uvedenými krokmi. Navyše musí poskytnúť spoločnosti Enagic
Europe GmbH dôkaz o kúpe.
 Obmedzená záruka tu opísaná doplňuje všetky implicitné záruky, ktoré kupujúcemu priznáva zákon. VŠETKY IMPLICITNÉ ZÁRUKY, VRÁTANE ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI
A VHODNOSTI NA POUŽITIE, SÚ OBMEDZENÉ NA DOLE UVEDENÉ OBDOBIE(IA) OD DÁTUMU KÚPY. TÁTO ZÁRUKA DÁVA ZÁKAZNÍKOVI ŠPECIFICKÉ ZÁKONNÉ PRÁVA. ZÁKAZNÍK
MÔŽE MAŤ AJ ĎALŠIE OPRÁVNENIA, KTORÉ VŠAK BUDÚ V KAŽDOM ŠTÁTE ODLIŠNÉ.
 Predajný personál obchodného zástupcu ani žiadna iná osoba nie je oprávnená dávať žiadne záruky alebo predĺžiť v mene spoločnosti Enagic Europe GmbH trvanie záruk uvedené
v tomto dokumente.
 Záruky tu uvedené musia byť udelené spoločnosťou Enagic Europe GmbH a musia byť jediným a výlučným opravným prostriedkom, ktorý má kupujúci k dispozícii.
 Oprava závad, spôsobom a v termíne tu uvedenom, predstavuje úplné uspokojenie všetkých reklamácií, realizovaných na základe zmluvy, kvôli nedbalosti, z dôvodu objektívnej
zodpovednosti, alebo inak.
 Enagic Europe GmbH nebude v žiadnom prípade na seba preberať záruky či zodpovednosť za škody alebo závady na produkte spôsobené opravami, ktoré realizoval niekto iný ako
autorizovaný servisný zástupca. Ďalej, Enagic Europe GmbH nebude preberať záruky alebo akúkoľvek zodpovednosť za škody spôsobené nehodou a jej následkami, aby sa kupujúci
vyhol hore uvedenej výnimke.
 Akákoľvek (svojvoľná) manipulácia s prístrojom ruší platnosť záruky.
 Táto rozšírená spotrebiteľská limitovaná záruka je platná len pre zakúpený prístroj a je určená pre alebo pri používaní v krajine nákupu.
Na škodu vzniknutú mimo krajiny nákupu (vrátane, a nielen k škode spôsobej nesprávnym výkonom vo wattoch, nesprávnym napätím a / alebo nevhodným zdrojom vody) sa
nevzťahuje táto limitovaná záruke. Pri použití filtrov od tretích strán sa ruší platnosť tejto záruky.
Poznámka pre spotrebiteľa: Prečítajte si prosím dôležité informácie.
• Predĺžená spotrebiteľská limitovaná záruka je neprenosná s výnimkou písomného súhlasu od Enagicu pre prenas záruky.
• Uistite sa, že poznáte model a sériové číslo, keď budete hľadať servis pre váš prístroj.
• Prosím, použite túto "predĺženú záruku", keď váš prístroj potrebuje hĺbkové čistenie alebo vám bude účtovaná bežná cena.
• Bežnú cenu budeme účtovať, ak váš prístroj nie je v záruke v čase príchodu do servisu a potrebuje opravu.
• Uistite sa, že "predĺžená záruka" bude chránená pred vodou ( premočením ), keď odošlete váš prístroj na hĺbkové čistenie!
Záručná doba pre tento produkt: tri (3) roky vzhľadom na náhradné diely a prácu, za podmienky, že elektrolytická komora je udržiavaná v čistote používaním čistiacich práškov raz za dva týždne. Čistiace
prášky je možné zakúpiť samostatne ako voliteľnú sadu na údržbu prístroja.
Na tieto súčasti sa záruka nevzťahuje:
flexibilná hadica, ďalšie hadice, príslušenstvo, tlačené materiály, prostriedky na hĺbkové čistenie, poškodenie elektrolytu, nesprávne elektrické napätie, nevhodné používanie a poškodzovanie zariadenia,
zmeny na prístroji, poškodenia spôsobené prírodnými katastrofami a náklady na prepravu produktov zaslaných z iného dôvodu ako oprava (y).
Kde nájdete servis: aby ste našli autorizovaného servisného zástupcu spoločnosti Enagic Europe GmbH, volajte +49-(0)-211-9365-7000

Podpíšte prosím dokument po prečítaní vyššie uvedenej informácie! -Záruka nie je platná, ak chýba podpis.

PODPIS____________________________________________________________

DÁTUM__________________________

Enagic Europe GmbH - Immermannstr.33 - 40210 Dusseldorf, Germany - Tel.+49-211-936570-00 - www.enagiceu.com

CONSUMER LIMITED WARRANTY
 ENAGIC EUROPE warrants to the original purchaser that this LeveLuk brand product (the "product"), will be free from defective workmanship and materials, and agrees that it will,
at its option, either repair or replace the defective product or part at no charge to the purchaser for the period(s) set forth below.
 This warranty does no apply to any cosmetic item of the product nor to any optional item(s) set forth below.
 It does not cover the exterior of the unit if it has been damaged or defaced, due to improper voltage or other misuse, abnormal service or been altered or modified in design or
construction.
 In order to enforce the rights under his limited warranty, the purchaser should follow the Operation Manual and the steps set forth below and provide proof of purchase to ENAGIC
EUROPE GmbH.
 The limited warranty describe herein is in addition to whatever implied warranties may be granted o purchase by law. ALL IMPLIED WARRANTIES INCLUDING THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND ITNESS FOR USE ARE LIMITED TO THE PERIOD(S) FROM THE DATE OF PURCHASE SET FORTH BELOW. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHT.
YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.
 Neither the sales personnel of the seller nor any other person is authorized to make any warranties or to extend the duration of any warranties beyond the time period described
herein on behalf of ENAGIC EUROPE GmbH.
 The warranties described herein shall be granted by ENAGIC EUROPE GmbH and shall be the sole and exclusive remedy to the purchaser.
 Correction of defects, it the manner and for the period of time described herein, shall constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract, negligence, strict liability
or otherwise.
 In no event will ENAGIC EUROPE GmbH be liable or in any way responsible for any damages or defects in the product which were caused by repairs performed by anyone other than
an authorized service representative nor shall ENAGIC EUROPE GmbH be liable, or any way responsible, for any incidental or consequential damages, so the above exclusion may
not apply to you.
 Any tampering with machine will void warranty.
 THIS EXTENDED CONSUMER LIMITED WARANTY IS VALID SOLELY FOR MACHINE PURCHASED AND INTENDED OR USE IN THE COUNTRY OF PURCHASE. ANY DAMAGE INCURRED
OUTSIDE OF THE COUNTRY OF PURCHASE (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO DAMAGE CAUSED BY INCORRECT WATAGE, INCORRECT VOLTAGE, AND/OR UNSUITABLE SOURCE
WATER) IS NOT COVERED BY THIS LIMITED WARANTY. USE OF 3RD PTY FILTER WILL AVOID WARANTY.
Notice to Consumer: Please read important information
• The Extended Consumer limited Warranty in NON-TRANSFERABLE unless EXPRESS WRITTEN PERMISSION has been provided by Enagic for a transfer of warranty.
• Be sure to have the model and serial number available when you seek service for your product
• Please include this “Extended Warranty” with machine where your machine needs deep cleaning, or you will be charged regular price.
• You will be charged regular price if your machine is out of warranty at the time of arrival and needs to be repaired.
• Please make sure the “Extended Warranty” will be protected from water when you ship your machine for deep cleaning!
Warranty period for this product: Three (3) years, with respect to parts and labor, on the condition that the electrolysis chamber is kept clean with E-Cleaner, applied once every two weeks. The E-Cleaner
can be purchased separately as an optional maintenance kit.
Additional item not covered by warranty; Flexible pipe, hoses, accessories, printed materials, deep cleanings, enhancer damages, improper voltage, misuse and abuse of unit, machine alterations, damages
caused by natural disasters, and shipping for products sent in for any service other than repair(s).
Where to obtain Service: To find ENAGIC EUROPE GmbH Authorized Service Representative, call .+49-211-936570-00

Please give your signature after reading the above information! – NOT VALID UNLESS SIGNED
SIGNATURE____________________________________________________________

DATE__________________________
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