
Research, development and manufacture of outstanding firefighting systems 
www.flamark.cz

Gratulujeme v§m a dŊkujeme, ģe jste si zvolili tento 
vĨjimeļnĨ hasic² pŚ²stroj nebo zaŚ²zen² od spoleļnosti 
Flamark. 

Flamark je pŚedn² spoleļnost² zabĨvaj²c² se vĨzkumem, 
vĨvojem a vĨrobou pokroļilĨch proti-poģ§rn²ch 
syst®mŢ a zaŚ²zen². Vġechny naġe produkty jsou 
testov§ny a certifikov§ny mnoha n§rodn²mi a 
nez§vislĨmi certifikaļn²mi organizacemi v rŢznĨch 
zem²ch po cel®m svŊtŊ. Efektivita produktŢ Flamark 
byla dobŚe ovŊŚena v praxi.

T²mto dokumentem spoleļnost Flamark zaruļuje, ģe 
tento produkt je prost vad, kter® mŢģou ovlivnit jeho 
racion§ln² provoz bŊhem instalace a pŚi norm§ln²m 
pouģit² po dobu t®to z§ruky.

1. Definice pojmŢ:

N²ģe uveden® pojmy maj² n§sleduj²c² vĨznamy: 
Flamark – Flamark Ltd, HR-10090 Zagreb, Ante Topi ać 
Mimare 40.
Z§kazn²k – osoba, podnik nebo organizace, kter§ je 
c²lovĨm uģivatelem produktŢ Flamark.
Distributor – s poleļnost, kter§ je autorizovan§ 
spoleļnost² Flamark reprezentovat, prod§vat, 
instalovat a udrģovat produkty spoleļnosti Flamark v 
individu§ln² spoleļnosti.
Prodejce – s poleļnost, kter§ je autorizov§na 
distributorem prod§vat a instalovat produkty 
spoleļnosti Flamark ve specifick® oblasti.
Produk t – automatickĨ hasic² prostŚedek Flamauto. 
AutorizovanĨ instalaļn² technik – osoba vyġkolen§ a 
autorizovan§ distributorem k instalaci, servisu a 
¼drģbŊ produktŢ spoleļnosti Flamark.

2. Z§ruļn² podm²nky

A. Platnost 
Z§ruka plat² pouze za n§sleduj²c²ch podm²nek:

• Produkt je zakoupen od distributora nebo 
prodejce autorizovaného společností Flamark.

• Produkt je označen originálním sériovým a datem 
výroby.

• Instalaci provedl autorizovaný instalační technik.
• Produkt je přepraven na místo instalace v 

původním ochranném obalu.
• Mechanismy produktu nebyly poškozeny, 

upraveny ani opraveny neautorizovanou osobou.

B. Záruční období
• Záruční období produktu je 10 let od data nákupu.
• Důkazem nákupu je faktura, kterou zákazník 

dostane při nákupu produktu.
• Pokud jsou splněny všechny ostatní požadavky, 

ale datum nákupu nelze ověřit, záruční období 
začíná 90 dní od data výroby produktu.

Záruční  
certifikát

C. Jiné podmínky
• Záruka se vztahuje na produkt, ne na kupujícího. 

Z toho důvodu je přenositelná, pokud je přenos 
zaregistrován na internetových stránkách 
Flamark (www.flamark.cz).

• Záruka je platná, pokud je produkt odstraněn z 
původního místa instalace pouze za 
předpokladu, že instalování a odinstalování 
provádí autorizovaný instalační technik.

• Záruka je podmíněna vrácením vadného 
(vadných) zařízení distributorovi.

• Záruka je podmíněna vyplněním reklamačního 
formuláře zákazníkem, který je dostupný na 
internetových stránkách společnosti Flamark 
(www.flamark.cz).

• Výslovné záruky provedené zde jsou výlučné a 
distributor, prodejce ani jiné osoby je nesmí 
upravovat, rozšiřovat ani měnit.

3. Výjimky

A. Tato záruka neplatí za následujících podmínek:

• Některá z podmínek z části 2 není splněna.
• Produkt je reexportován do jiné země bez 

písemného souhlasu společnosti Flamar.
• Produkt je zakoupen mimo sítě autorizovaných 

distributorů.
• Sériové číslo bylo změněno, poškozeno, 

odstraněno nebo byla učiněno nečitelným.
• Produkty používané pro jakýkoli jiný účel než 

účel, pro který byl určený.

B. Tato záruka nepokrývá následujíc:

• Selhání nebo poškození v důsledku povodní, 
bouří, požárů, blesku, nehod, korozivního 
prostředí, rzi a opotřebení nebo jiných podmínek 
mimo kontrolu společnosti Flamark.

• Selhání nebo poškození v důsledku vyšší moci.
• Poškození způsobení produktem, včetně, mimo 

jiné, následujících: jakékoli ztráty zisku, ztráty 
úspor, náhodné nebo následné škody. 
Zodpovědnost společnosti Flamark je omezena 
na náhradu výměny nebo opravu vadného 
produktu.

V případě sporu uznává společnost Flamark výhradně 
jurisdikci soudu v Zagrebu, Chorvatsko.
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