1. Záruka MLAP GmbH
Vážení zákazníci,
na tento přístroj získáváte 3letou záruku od data nákupu. V případě závad výrobku můžete uplatňovat zákonná práva vůči prodejci výrobku. Tato zákonná práva nejsou omezena
níže popsanou zárukou.

1.1. Záruční podmínky
Záruční lhůta začíná dnem uskutečnění nákupu. Uschovejte si prosím originál stvrzenky.
Slouží jako doklad o nákupu.
Pokud se během tří let od data nákupu výrobku objeví závada daná chybou materiálu
nebo chybným výrobním postupem, pak vám výrobek zdarma opravíme nebo vyměníme,
a to podle našeho uvážení. Tato záruka předpokládá, že závadný přístroj bude předložen
během tříleté lhůty spolu s dokladem o nákupu (stvrzenkou) a stručným popisem závady a
udáním doby vzniku závady.
Pokud se na závadu vztahuje záruka, obdržíte od nás opravený nebo nový výrobek.
Opravou ani výměnou výrobku nezačíná nová záruční lhůta.

1.2. Záruční lhůta a zákonné nároky
Záruční lhůta se odpovědností za vady neprodlužuje. To platí i pro vyměněné a opravené
části. Případné škody a závady zjevné již při nákupu musí být oznámeny ihned po vybalení. Opravy po uplynutí záruční lhůty budou zpoplatněny.

1.3. Rozsah záruky
Přístroj byl pečlivě vyroben v souladu s přísnými kvalitativními směrnicemi a před dodáním
byl svědomitě testován.
Záruka platí na závady dané chybou materiálu nebo chybným výrobním postupem. Tato
záruka se nevztahuje na díly produktu, které jsou vystaveny běžnému opotřebení, a tudíž se mohou považovat za opotřebitelné díly, ani na poškození rozbitných dílů, například
spínačů, baterií nebo dílů ze skla.
Tato záruka zaniká, když je produkt poškozený, není řádně užívaný nebo udržovaný.
Řádné užívání je takové užívání, kdy jsou přesně dodrženy všechny pokyny v návodu. Vyvarujte se takovému užívání a takovým úkonům, které se v návodu nedoporučují nebo
před kterými návod varuje.
Výrobek je určen výhradně k soukromému, nikoliv komerčnímu užívání. Záruka zaniká
v případě nesprávného užívání, při použití síly a v případě zásahů neprovedených naším
autorizovaným servisem.

1.4. Postup při uplatnění záruky
Pro rychlé vyřízení dodržujte prosím tyto pokyny:
• Mějte prosím připravenou stvrzenku a číslo zboží (např. IAN 12345) jako doklad o
nákupu.
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• Číslo zboží najdete na typovém štítku, na rytině, na úvodní straně návodu (dole vlevo)
nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně.
• Pokud by se objevily funkční závady nebo jiné nedostatky, kontaktujte nejprve níže
uvedené servisní oddělení telefonicky nebo prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.
Na www.lidl-service.com si můžete stáhnout tuto příručku i řadu dalších příruček, videí k produktům a software.

1.5. Servis

CZ

Servis Česká republika
Hot line
 +420 2 96180690


Po-Pá:

9:00 - 17:00

Použijte kontaktní formulář na www.mlap.info/contact
IAN: XXXXX

1.6. Dodavatel/Výrobce/Dovozce
Pozor – tato adresa není adresa servisu. Nejprve kontaktujte výše uvedené servisní místo.
MLAP GMBH
Am Zehnthof 51
DE-45307 Essen
NĚMECKO
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