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Poznámka k záruke na výrobok a spracovaniu služby, záručným 
podmienkam

Vážený zákazník

Ak ste si v obchode kúpili produkt, ktorý vyrobila alebo uviedla na trh naša spoločnosť Zorn GmbH so 
sídlom D - 35410 Hungen Ezetilstrasse 1, poskytujeme na zariadenie dvojročnú záruku.

V prípade vád produktu máte zákonné práva voči predajcovi produktu. Tieto práva nie sú obmedzené našou 
zárukou uvedenou nižšie:

Záruka sa začína dňom nákupu. Uschovajte si potvrdenie (doklad o kúpe). Tento dokument sa vyžaduje 
ako doklad o kúpe. Ak dôjde k materiálovej alebo výrobnej chybe do 1 rokov od dátumu zakúpenia tohto 
produktu, bude produkt bezplatne opravený alebo vymenený - podľa nášho uváženia.

Záruka sa nepredlžuje. To platí aj pre vymenené a opravené diely. Akékoľvek poškodenia alebo chyby, ktoré 
sa vyskytli v čase nákupu, musia byť okamžite po vybalení nahlásené predajcovi. Vrátenie tovaru, ktoré 
vznikne po uplynutí záručnej doby, je spoplatnené.

Prístroj bol starostlivo vyrobený podľa prísnych smerníc kvality a pred dodaním starostlivo skontrolovaný. 
Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu a výroby. Táto záruka sa nevzťahuje na diely výrobku, ktoré sú bežne 
opotrebované, a preto ich možno považovať za opotrebované diely alebo na poškodenie krehkých častí, 
napr. vypínače, batérie alebo sú vyrobené zo skla. Táto záruka stráca platnosť, ak je produkt poškodený, 
nesprávne používaný alebo opravovaný. Pre správne použitie produktu musia byť prísne dodržané 
všetky pokyny uvedené v návode na obsluhu. Je potrebné vyhnúť sa použitiam a činnostiam, ktoré sa 
neodporúčajú alebo na ktoré sa v návode na obsluhu varuje. Produkt je určený iba na súkromné   použitie a 
nie na komerčné použitie. Záruka zaniká v prípade zneužitia a nesprávneho zaobchádzania, použitia sily 
a zásahov, ktoré nevykonáva nami autorizovaná servisná pobočka. Žiadna nová záručná doba nezačína 
opravou alebo výmenou produktu.

Zaobchádzanie v prípade záruky:

Ak chcete zabezpečiť rýchle vybavenie vašej žiadosti, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie:

•	 Pred použitím produktu si pozorne prečítajte priloženú dokumentáciu. Ak sa vyskytne problém, ktorý 
sa nedá vyriešiť týmto spôsobom, kontaktujte našu servisnú linku.

•	 Pre všetky otázky si prosím pripravte doklad ako doklad o kúpe a sériové číslo (sériové číslo), ako 
aj typové číslo (typové číslo) - obe sú uvedené na typovom štítku na spodnej strane veka chladiča. 
nákupu.

•	 Môžete nás kontaktovať telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00 na telefónnom čísle + 49 
6402 5190612 alebo e-mailom na adrese service@zorn-company.com


