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Záručný list 
 
Tento záručný list vydala spoločnosť Liptel s.r.o. Liptovský Hrádok a zaručuje bezplatnú opravu 
zariadenia „Časový spínač SofiTronic CS 001“ ktoré boli zakúpené v Slovenskej republike podľa nižšie 
uvedených záručných podmienok. Záručný list nenahrádza doklad vydaný predávajúcim. 
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číslo 

 

 
Vážení zákazníci,  
ďakujeme Vám, že ste si zakúpili Časový spínač SofiTronic CS 001. V prípade, že výrobok bude vyžadovať 
záručnú opravu, požiadajte o opravu predávajúceho, u ktorého ste tovar zakúpili alebo výrobcu Liptel s.r.o., 
Hradná 358, 033 01 Liptovský Hrádok, tel.: +421-44 520 9010, +421-44 520 9011; www.liptel.sk 
 
Záruka 
Podľa týchto záručných podmienok spoločnosť Liptel s.r.o. Liptovský Hrádok zaručuje, že výrobok nebude mať 
výrobné ani materiálové vady po dobu 3 roky od dátumu predaja. 
Ak sa počas tohto obdobia na výrobku prejavia závady spôsobené vadou materiálu alebo výroby, spoločnosť 
Liptel s.r.o. Liptovský Hrádok výrobok bezplatne opraví, alebo vymení výrobok za nový, prípadne zruší kúpnu 
zmluvu v súlade s príslušnými zákonmi a pravidlami uvedenými nižšie. 
 
Záručné podmienky 
1. Táto záruka bude uznaná len v prípade, že spolu s vadným výrobkom bude predložený správne vyplnený 

tento záručný list. Zároveň musí byť predložený doklad o zaplatení. Spoločnosť Liptel s.r.o. Liptovský Hrádok 
si vyhradzuje právo odmietnuť bezplatnú záručnú opravu alebo výmenu, ak nebude predložený správne 
a úplne vyplnený záručný list a nebude predložený predajný doklad. 

2. Táto záruka sa nevzťahuje na: 
a) Údržbu opravu alebo výmenu súčiastok, ktorá by súvisela s bežným opotrebením, výkonovým 

preťažením, či vonkajším mechanickým poškodením. 
b) Akúkoľvek úpravu oproti špecifikácii, ktorá je v návode na použitie, smernici na montáž a nastavenie, 

bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Liptel s.r.o. Liptovský Hrádok a na reklamáciu 
parametrov, ktoré nie sú uvedené v sprievodnej dokumentácii. 

c) Škodu spôsobenú: 
- nesprávnym používaním 
- používaním výrobku na iné ako bežné účely 
- používaním výrobku v rozpore s platnými predpismi, technickými a bezpečnostnými normami 
- používaním výrobku v rozpore s návodom na použitie 
- nesprávnou inštaláciou 
- náhodným alebo zámerným vniknutím kvapaliny alebo cudzích predmetov a hmyzu do výrobku 
- opravou vykonanou neautorizovaným servisom 
- následkom blesku, prepätím v rozvodnej sieti 
- vodou, ohňom, nevhodným vetraním, či inou príčinou, ktorú výrobca nemohol ovplyvniť 
- pri preprave 
- závadami v systéme, do ktorého bol výrobok zabudovaný 

3. Na súčiastky vymenené pri záručnej oprave sa poskytuje 2 ročná záruka. 


