Inverterový PowerDrive motor s 10 letou zárukou
Všeobecné záruční podmínky myček nádobí s invertorovým PowerDrive motorem.
Pro další pohodlí a ochranu Vaší nové myčky nádobí můžete vedle zákonné záruky využít i
doplňkovou 10letou záruční dobu pro invertorový PowerDrive motor na základě níže
uvedených podmínek. Jakékoliv nároky vůči prodejci na základě kupní smlouvy pro toto
zařízení zůstanou nedotčeny.


Záruční podmínky se vztahují na invertorové PowerDrive motory v myčkách nádobí
koupených a používaných na území České republiky, nikoli na celou myčku nádobí,
v záruční době nelze požadovat výměnu celé myčky nádobí a to ani při opakované
reklamaci invertorového PowerDrive motoru myčky nádobí.



Tato záruka pokrývá výhradně invertorový PowerDrive motor. V rámci záruky se
odstraní veškeré závady, které jsou výsledkem materiálních závad a/nebo výrobních
závad.



Záruka nepokrývá pracovní náklady a náklady na cestování servisního pracovníka.
Tyto náklady se budou účtovat dle ceníku platného v době domáhání se záručních práv.



Aby spotřebitel obdržel záruční list, je povinen zaregistrovat zakoupené zboží na
webových stránkách www.gorenje.cz. Registraci musí vykonat v průběhu 8 týdnů po
vystavení faktury. V případě, že nemá spotřebitel připojení k internetu, registraci může
uskutečnit prostřednictvím call centra společnosti Gorenje na čísle 800 105 505.
Registrací výrobku spotřebitel prohlašuje, že byl v souladu s ust. § 11 zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů řádně
informován/a o zpracování svých osobních údajů a že se zpracováním osobních údajů
souhlasí. Po uskutečnění registrace si musí spotřebitel záruční list vytisknout. Spolu
s fakturou představuje záruční list základ pro domáhání se záruky. V případě, že se
objeví závady na motoru v průběhu záruční doby, spotřebitel musí použít záruční list a
fakturu při uplatnění reklamace, uplatnění reklamace je možné učinit v kterékoliv
provozovně prodávajícího.



Záruka se považuje za neplatnou v případě vzniku závady na invertorovém PowerDrive
motoru v důsledku:
- nepostupování v souladu s pokyny pro používání,
- oprav uskutečněných neautorizovanými osobami,
- použití součástí na výrobek, které nejsou originální,
- nevhodného zacházení s výrobkem,
- poškození způsobeného údery kupujícího nebo třetí osoby,
- vyšší moci (povodeň, blesky, požár, atd.),
- používání zařízení pro obchodní a ziskové účely.



Po opravě nebo výměně invertorového PowerDrive motoru se součástky, které byly
vyměněny, stávají naším majetkem a nedochází k prodloužení nebo obnovení záruční
doby na vyměněný motor či součástku motoru.



Služby vykonané na základě této záruky neprodlužují nebo neobnovují záruku nebo
nezpůsobují jakékoliv změny v souvislosti se všeobecnou záruční dobou platnou pro
celé zařízení. Jakékoliv další nároky jsou vyloučeny na základě těchto záručních
podmínek.
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