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ZÁRUČNÍ LIST 
KERBEROS POWER 

UNITES Systems a.s. (dále jen UNITES) se zaručuje za plně funkční chod zařízení bez poruch po záruční dobu, 
která je specifikována níže.  

 

1. Doba trvání záruky 
UNITES poskytuje záruční dobu na 24 měsíců od data prodeje.  

2. Rozsah záruky 
V případě poruchy nebo selhání zařízení během záruční doby, kromě případů uvedených v bodě 5, bude 
zařízení vyměněno v přijatelném čase a bezplatně, pokud to nebude nemožné nebo neakceptovatelné. 

Jakékoli další reklamace, zejména žádost o úhradu škody způsobené přímo či nepřímo v důsledku poruchy, 
nebo žádosti o náhradu dalších výdajů v souvislostech s instalací anebo odstraněním zařízení, nebo žádosti o 
úhradu ztráty zisku, nejsou touto zárukou kryty.  

UNITES není zodpovědný za potenciální újmu na zdraví nebo majetku, způsobenou chybným zacházením se 
zařízením.  

3. Rozsah výměny zařízení 
UNITES bude mít skladem všechny typy zařízení během záruční doby jen dle vlastního uvážení. V případě, že by 
totožné zařízení nebylo na skladě, je možné vadný kus vyměnit za srovnatelné zařízení stejného či vyššího typu. 
Výměna a zapojení zařízení v důsledku možné nekompatibility s vyměněným zařízením, nebo další nezbytné 
úpravy okolí zařízení (včetně elektrického vedení, ventilace a bezpečnostní instalace), nejsou touto zárukou 
kryty. Nicméně, UNITES udělá maximum pro to, aby minimalizoval úsilí vynaložené na výměnu zařízení a práci s 
ním spojenou.  

4. Záruční doba v případě výměny zařízení 
V případě výměny zařízení podléhajícího této záruce, převezme vyměněné zařízení zbývající záruční dobu 
původního zařízení.    

5. Vyloučení záruky:  
Zejména na tyto případy se záruka nevztahuje:  

• poškození během dopravy nebo v průběhu manipulace se zařízením; 
• technické narušení, úpravu nebo opravu zařízení, která nebyla schválena firmou UNITES 
• použití zařízení k účelům, ke kterým zařízení není určeno, nesprávné a nepřiměřené zacházení, 

nesprávná a neadekvátní instalace;  
• nedodržení provozních pokynů a instrukcí k instalaci a údržbě daných výrobcem v uživatelském a 

instalačním manuálu.;  
• nevhodné podmínky prostředí (např. nedostatečná ventilace zařízení, vlhkost, apod.);  
• vyšší síla (např. blesk, přepětí, povodně, požár, apod.);  
• zařízení vystavené vnějším vibracím, které se nachází v blízkosti silného elektromagnetického pole a 

vystavení přímému slunečnímu záření.  
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6. Postup při vyřízení záruky 
Pro vyřízení záruky kontaktujte prosím Vašeho prodejce.  

Mějte připravené výrobní číslo, popis výrobku, stručný popis poruchy a doklad o zaplacení.  

Odinstalování zařízení musí být provedeno pověřenou osobou.  

Jakákoli oprava uskutečněná kupujícím nebo třetí stranou bez souhlasu firmy UNITES nebude kompenzována.  

V případě nedodržení podmínek záručního listu může UNITES odmítnout svou záruční povinnost. 

7. Po vypršení záruční doby 
Náklady na opravu nebo výměnu zařízení po záruční době jsou účtovány firmou UNITES v závislosti na čase a 
materiálu. UNITES bude postupovat při opravách či výměnách zařízení v pozáruční době dle vlastního uvážení.  

8. Příslušný zákon, právní úprava 
Pouze česká právní úprava je platná. Výhradní místo právní úpravy je v Praze, v České Republice.  

 

 

 

 

ZÁRUČNÍ LIST 
 

 

Název výrobku: 

 

 

 

Prodejce: 

 

 

 

Servisní technik: 

 

 

Datum instalace: 

 

 

 

Výrobní číslo: 

 

 

 

Koupeno dne: 


