PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY

Příklad
02.01.2022

Platné od

4000000

John Smith

Jméno zákazníka
Model

ID distributora

SD501

Sériové číslo

PF222222

Záruční servis. Vyberte jednu z následujících služeb.

280 €*

Všechny LeveLuk přístroje (nezahrnuje poškození zesilovače)

420 €*

Všechny LeveLuk přístroje (zahrnuje jedno poškození zesilovače)
* Cena zahrnuje 19% DPH

Trvání: tři roky (3)
Obsahuje speciální nabídku:
Tři 50% slevové kupony „Hloubkové čištění“ (prosím přineste/zašlete Záruční list spolu s přístrojem).
Jedenkrát výměna hadice přívodní vody (bílá) a sekundární hadice na vodu (šedá).

HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ
1. Kupon

HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ
2. Kupon

HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ
3. Kupon

ZÁRUKA SPOTŘEBITELŮ
• ENAGIC EUROPE zaručuje původnímu kupujícímu, že tento produkt značky LeveLuk (dále jen „výrobek“) bude bez vadného zpracování a materiálů, a souhlasí s tím, že podle svého uvážení
výrobek buď opraví, nebo vymění vadný produkt nebo jeho část bezplatně po dobu uvedenou níže.
• Tato záruka se nevztahuje na žádné kosmetické položky produktu ani na žádné volitelné položky uvedené níže.
• Záruka se nevztahuje na vnější část jednotky, pokud byla poškozena nebo znehodnocena v důsledku nesprávného napětí nebo jiného nesprávného použití, abnormálního servisu nebo byl pozměněn
nebo upraven její design nebo konstrukce.
• Za účelem uplatnění práv vyplývajících z omezené záruky by se měl kupující řídit návodem k obsluze a kroky uvedenými níže a poskytnout doklad o nákupu ENAGIC EUROPE GmbH.
• Záruka popsaná v tomto dokumentu je doplňkem k jakýmkoliv již existujícím zárukám, které mohou být ze zákona uděleny při nákupu VŠECHNY JIŽ EXISTUJÍCÍ ZÁRUKY, VČETNĚ
ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI A ZPŮSOBU POUŽÍVÁNÍ, JSOU OMEZENY NA OBDOBÍ OD DATA NÁKUPU UVEDENÉHO NÍŽE. TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ KONKRÉTNÍ
ZÁKONNÉ PRÁVO. MŮŽETE MÍT TAKÉ JINÁ PRÁVA LIŠÍCÍ SE V JEDNOTLIVÝCH STÁTECH.
• Prodejní personál prodávajícího ani žádná jiná osoba není oprávněna poskytovat žádné záruky nebo prodlužovat dobu trvání jakýchkoli záruk nad uvedenou dobu, zde jménem ENAGIC EUROPE
GmbH.
• Zde popsané záruky poskytuje ENAGIC EUROPE GmbH a je také jediným a výhradním opravným prostředkem pro kupujícího.
• Oprava vad způsobem a po dobu zde popsanou představuje naplnění všech nároků, ať už na základě smlouvy, nedbalosti, objektivní odpovědnosti nebo jiných.
• Společnost ENAGIC EUROPE GmbH nebude v žádném případě odpovědná ani žádným způsobem zodpovědná za jakékoli škody nebo vady produktu, které byly způsobeny opravami provedenými
neautorizovaným servisním zástupcem. Společnost ENAGIC EUROPE GmbH nebude odpovědná a žádným způsobem zodpovědná ani za jakékoli náhodné nebo následné škody.
• Jakákoli manipulace se strojem ruší platnost záruky.
• TATO PRODLOUŽENÁ SPOTŘEBITELSKÁ ZÁRUKA PLATÍ VÝHRADNĚ PRO STROJ ZAKOUPENÝ A URČENÝ NEBO POUŽÍVANÝ V ZEMI ZAKOUPENÍ. JAKÉKOLI VZNIKLÉ
ŠKODY MIMO ZEMĚ NÁKUPU (VČETNĚ ŠKOD ZPŮSOBENÝCH NESPRÁVNÝM PŘÍKONEM, NESPRÁVNÝM NAPĚTÍM A/NEBO NEVHODNÝM ZDROJEM VODY) SE TATO
ZÁRUKA NEVZTAHUJE. POUŽITÍM FILTRU TŘETÍ STRANY PŘICHÁZÍTE O ZÁRUKU.
Upozornění pro spotřebitele: Prosím přečtěte si důležité informace
•
•
•
•
•

Prodloužená záruka je NEPŘENOSITELNÁ, pokud společnost Enagic neudělila VÝSLOVNÉ PÍSEMNÉ POVOLENÍ pro převod záruky.
Ujistěte se, že máte k dispozici informace o modelu a sériovém čísle produktu v rámci žádosti o servis produktu.
Přiložte prosím tuto „Prodlouženou záruku“ k přístroji, pokud potřebuje hloubkové čištění, jinak vám bude naúčtována standardní cena.
Bude vám naúčtována standardní cena, pokud přístroj vyžaduje opravu a je v době příjezdu mimo záruku.
Ujistěte se prosím, že "Prodloužená záruka" je chráněna proti vodě během přepravy přístroje na hloubkové čištění!

Příklad

Záruční doba produktu: Tři (3) roky s ohledem na díly a práci za podmínky, že elektrolyzační komoru budete udržovat v čistotě pomocí čisticího prášku aplikovaného jednou za dva týdny. Čisticí
prášek je možné zakoupit zvlášť jako volitelnou údržbu. Položky, na které se nevztahuje záruka: Flexibilní trubky, hadice, příslušenství, tištěné materiály, hloubkové čištění, poškození zesilovače,
nesprávné napětí, nesprávné použití jednotky, úpravy přístroje, školy způsobené přírodními katastrofami, přeprava produktů zasílaných pro jiné účely než jsou opravy.
Kam se obrátit pro servis: Chcete-li najít autorizovaného servisního zástupce Enagic Europe GmbH volejte +49-211-936570-00.

Po přečtení informací výše, podepište dokument. DOKUMENT NENÍ BEZ PODPISU PLATNÝ.
PODPIS_________________________________
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