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1. Záruka spoločnosti MLAP GmbH
Vážená zákazníčka, vážený zákazník,
na tento prístroj dostávate záruku 3 roky od dátumu kúpy. V prípade chýb tohto výrobku 
vám náležia voči predajcovi výrobku zákonné práva. Tieto zákonné práva nie sú obme-
dzované našou zárukou opísanou v ďalšom texte.

1.1. Záručné podmienky
Záručná lehota začína plynúť dátumom kúpy. Uschovajte si originálny pokladničný blo-
ček. Tento doklad je potrebný ako dôkaz kúpy.
Ak sa v priebehu troch rokov od dátumu kúpy tohto výrobku vyskytne materiálová alebo 
výrobná chyba, výrobok pre vás podľa našej voľby bezplatne opravíme alebo vymení-
me. Poskytnutie tejto záruky predpokladá, že v priebehu trojročnej lehoty bude predlože-
ný chybný prístroj a doklad o kúpe (pokladničný bloček) a bude stručne písomne opísané, 
v čom chyba spočíva a kedy sa vyskytla.
Ak bude chyba krytá našou zárukou, dostanete späť opravený alebo nový výrobok. S 
opravou alebo výmenou výrobku nezačína nové záručné obdobie.

1.2. Záručná lehota a zákonné nároky za nedostatky
Záručná lehota sa poskytnutím záručného plnenia nepredlžuje. Toto platí aj pre vymenené 
a opravené diely. Poškodenia a nedostatky, ktoré sa prípadne objavia už pri kúpe, sa mu-
sia ihneď po vybalení nahlásiť. Opravy vykonané po uplynutí záručnej lehoty sú spoplat-
nené.

1.3. Rozsah záruky
Prístroj bol vyrobený dôkladne podľa prísnych smerníc kvality a pred dodaním bol dô-
kladne odskúšaný.
Poskytnutie záruky platí pre materiálové a výrobné chyby. Táto záruka neplatí pre časti vý-
robku, ktoré sú vystavené normálnemu opotrebeniu, a preto sa na ne hľadí ako na diely 
podliehajúce rýchlemu opotrebeniu, alebo pre poškodenia rozbitných dielov, napríklad 
spínače, akumulátory alebo diely, ktoré sú vyrobené zo skla.
Táto záruka stráca platnosť, ak bol výrobok poškodený, neodborne používaný alebo udr-
žiavaný. Pre odborné používanie výrobku musíte presne dodržiavať všetky pokyny, ktoré 
sú uvedené v návode na obsluhu. Použitiu a konaniu, od ktorého sa v návode na obsluhu 
odrádza alebo sa pred nimi varuje, sa treba bezpodmienečne vyhnúť.
Výrobok je určený len na súkromné a nie na priemyselné použitie. Pri nenáležitom a neod-
bornom zaobchádzaní, použití sily a pri zásahoch, ktoré nevykonal náš autorizovaný ser-
visný podnik, záruka zaniká.

1.4. Spôsob uplatnenia záruky
Aby sa zabezpečilo rýchle spracovanie vašej žiadosti, postupujte takto:
• Pripravte si pokladničný bloček a číslo artikla (napr. IAN 12345), ako dôkaz kúpy.
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• Číslo artikla nájdete na typovom štítku, gravúre, na titulnej strane vášho návodu (dole 
vľavo) alebo na nálepke na zadnej alebo spodnej strane.

• Ak by sa vyskytli funkčné chyby alebo iné nedostatky, kontaktujte najskôr nasledujúce 
servisné oddelenie, a to telefonicky alebo prostredníctvom nášho kontaktného formu-
lára.

Na stránke www.lidl-service.com si môžete stiahnuť tieto a mnoho ďalších prí-
ručiek, produktových videí a softvéru.

1.5. Servis

SK Servis Slovensko
Hotline
 +421 2 333 256 33

 Po – Pi: 9:00 – 17:00

Použite kontaktný formulár na www.mlap.info/contact

IAN: XXXXX

1.6. Dodávateľ/výrobca/importér
Nasledujúca adresa nie je adresou servisu. Kontaktujte najskôr vyššie uvedené servisné 
miesto.

MLAP GMBH
Am Zehnthof 51
DE-45307 Essen
NEMECKO


