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• Výrobek byl koupen od oprávněného 
distributora či prodávajícího Fire Delete

• Výrobek je označený originálním datem výroby
• Výrobek je mechanicky nepoškozený a 

nezměněný

B. Doba platnosti záruky

• Záruka je platná 5 let od data koupě
• Dokladem o datu koupě je účet, který kupující 

obdrží při koupi výrobku.
• Pokud byly splněny ostatní podmínky, ale 

datum nelze zjistit, pak se za začátek záruční 
doby pokládá 90. den ode dne vyrobení výrobku

Blahopřejeme Vám k Vašemu výběru 
mimořádného hasicího prostředku k hašení 
začínajících požárů od výrobce Fire Delete a 
děkujeme Vám za něj. 
Fire Delete je špičková společnost v oblasti 
výzkumu, vývoje a výroby pokročilých 
protipožárních prostředků, zařízení a systémů. 
Veškeré tyto prostředky, zařízení a systémy byly 
testovány a certifikovány velkým počtem státních a 
nezávislých certifikačních organizací v různých 
zemích světa a vysoká účinnost výrobků Fire 
Delete byla široce prokázána praxí.  
Fire Delete tímto dokumentem zaručuje, že dodané 
výrobky budou bez závad a nedostatků, jež by 
mohly narušit běžné působení prostředků, zařízení 
a systémů při běžném použití, při instalaci a za 
normálních pracovních podmínek a při délce 
záruční doby.

1. Definice termínu:

Níže uvedené termíny mají následující významy:

Fire Delete z namená Fire Delete d.o.o. (s.r.o.), 
HR-10090 Zagreb, Zagrebačka Avenija 104D, 8. 
patro č.  810. 
Kupující znamená osobu, podnik nebo organizaci, 
která je konečným uživatelem výrobků Fire Delete. 
Distributor z namená podnik zmocněný firmou 
Fire Delete k zastupování, prodeji, instalaci a 
údržbě výrobků Fire Delete v jednotlivé zemi.  
Prodávající znamená podnik, který je zmocněn 
distributorem k prodeji a montáži výrobků Fire 
Delete na určitém území.
Výrobek  znamená sprej Fire Delete k hašení 
začínajících požárů.
Oprávněný technik  j e osoba poučená a 
oprávněná distributorem k montáži, servisu a 
údržbě výrobků Fire Delete.

2. Podmínky záruky

A. Platnost
Záruka je platná jen tehdy, když:

C. Ostatní podmínky

• Záruka je vázána na výrobek, a nikoliv na 
kupujícího, a je tedy přenosná, pokud byl převod 
registrován na webové stránce Fire Delete 
(www.firedelete.cz)

• Pro získání záruky musí kupující vrátit chybné 
zařízení distributorovi.

• Pro získání záruky musí kupující vyplnit 
reklamační formulář, který je dostupný na 
webové stránce Fire Delete (www.firedelete.cz)

• Záruky uvedené v tomto záručním listě jsou 
výhradní a nesmějí být měněny, prodlouženy 
nebo upraveny distributorem, prodávajícím nebo 
jakoukoliv jinu osobou.

3. Výjimky

A. Tato záruka neplatí, když:
• Nebyla splněna některá z podmínek z bodu 2..
• Výrobek byl reexportován do třetí země bez 

písemného svolení Fire Delete.
• Výrobek koupený mimo oprávněnou distribuční 

síť.
• Datum výroby bylo změněno, učiněno 

nejasným, odstraněno nebo učiněno nečitelným.
• Výrobek byl používán za jakýmkoliv jiným 

účelem kromě toho, pro který byl určen.

B. Tato záruka nepokrývá:

• Poruchy či poškození v důsledku záplav, větru, 
blesku, nehod, korozivního prostředím, rzi a 
opotřebení nebo jiných okolností, které jsou 
mimo kontrolu Fire Delete.

• Poruchy nebo poškození vzniklá vyšší mocí.
• Škody vyvolané tímto výrobkem, zahrnující, ale 

neomezující se na jakékoliv snížení zisku, 
snížení úspor, náhodné škody nebo následné 
škody. Odpovědnost Fire Delete je omezena na 
náklady výměny nebo opravy chybného výrobku.

V případě sporu je příslušný soud v Záhřebu, Chorvatsko.
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