LUMEELAMP
STERILIZER DUAL
ZÁRUČNÍ LIST
SÉRIOVÉ ČÍSLO

1.

Společnost Inelektra Sp. z o.o. se sídlem v Toruni na ul. Szeroka 10/12, dále jen „Ručitel“, zaručuje, že produkt, na který se vztahuje tento Záruční list, dále jen „Produkt“,
neobsahuje vady materiálu a zpracování.

2.

Tento záruční list je platný pouze v originále s dokladem o koupi.

3.

Záruka bezplatné opravy se vztahuje na vadu produktu, která kvůli poruše nesplňuje
funkce uvedené v uživatelské příručce a příčina poškození je způsobena vadami materiálu nebo montáže.

4.

Záruka se poskytuje na dobu 24 měsíců, výjma spotřebních částí, pokud je produkt používán v souladu s technickými a provozními podmínkami popsanými v příručce a přijatými
normami. Záruka platí na území Evropské unie.

5.

Podmínkou pro využití záručního servisu je reklamace ihned po zjištění poruchy:

-           e-mailem na adresu výrobce:  biuro@inelektra.com nebo telefonicky: +48 56 6904254 v PL,
-       do prodejního místa nebo přímo do společnosti, kde byl proveden nákup: info@al-pro.cz v CZ, SR.
6.

Záruka se nevztahuje na:

-

mechanické poškození nebo úmyslné poškození produktu a jejich výsledné vady,

-

poškození a závady způsobené nesprávným nebo v rozporu s návodem k použivání,
nedbalostí uživatele, nesprávným skladováním nebo údržbou zařízení, nesprávnou
manipulací jakož i používáním výrobku v rozporu s bezpečnostními předpisy a v nesouladu s jeho určeným použitím,

-

poškození v důsledku požáru, povodně, úderu blesku (také nepřímého) nebo jiných
přírodních katastrof, nepředvídané nehody, zaplavení kapalinou, přepětí v elektrické
síti, připojení k elektrické síti způsobem, který není v souladu s návodem k použití.

7.

Díly a materiály, na které se nevztahuje záruka a jejichž opotřebení je přirozeným důsledkem používání výrobku: zářivka / UV-C výbojka a vzduchový filtr.

8.

Kupující ztrácí záruční práva v případě, že jsou zjištěny:

-       provádění konstrukčních změn,
-       pokusy o opravu a seřízení, které nejsou uvedeny v příručce,
-       použití nevhodného spotřebního materiálu.
9.

Ručitel vyvine veškeré úsilí k odstranění vady do 14 pracovních dnů od správného odeslání reklamace Ručiteli a dodání vadného Produktu s veškerým jeho obsahem.

10. Ručitel nenese odpovědnost za včasnost záručního servisu, pokud je jeho fungování
narušeno nepředvídanými okolnostmi vyšší moci.
11.

Kupující má nárok na následující práva vyplývající ze záruky: oprava nebo výměna Produktu, přičemž právo si může Výrobce zvolit na základě posouzení druhu vady a nákladů na její odstranění. Způsob opravy Produktu stanoví Výrobce.

12. Kupující má právo na výměnu  Produktu za jiný se stejnými nebo podobnými technickými a provozními parametry, pokud:
-

během záruční doby bude  opravení třikrát za stejnou poruchu a Produkt bude stále
vykazovat vady, které znemožňují jeho použití v souladu s určením.

13. Podmínkou zachování záruky je: provádění jakýchkoli oprav pouze Ručitelem, nebo
autorizovaným servisem.
14. Záruka na produkt nevylučuje ani neomezuje práva kupujícího vyplývající z nesouladu
zboží se smlouvou.
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