Záruční Podmínky
I. OMEZENÁ ZÁRUKA
OXY Pty Ltd zaručuje výlučně osobám, které prvotně zakoupily Produkt, že zakoupený Produkt AirBuddy
nemá žádné vady materiálu a / nebo řemeslného zpracování, a to po Záruční Dobu jednoho roku* od data
zakoupení (datum dodání v případě online objednávek) při normálním užívání a s řádnou údržbou, která je
předepsána v materiálech AirBuddy, včetně, nikoli však výlučně, uživatelských příručkách, bezpečnostních
pokynech, specifikacích a servisních zprávách.
V závislosti na krajině mohou v souladu s platnými předpisy platit i jiné záruční podmínky. Žádné ustanovení
těchto Záručních Podmínek nemůže zrušit nebo omezit platnost těchto zákonných předpisů.
V rozsahu povoleném zákony jednotlivých států nelze Záruční Dobu rozšířit, obnovit či jinak měnit z důvodu
následného prodeje, opravy nebo výměny Produktu. Na součásti vyměněné během Záruční Doby bude však
uplatňována nová jednoroční Záruční Doba* pokud tuto výměnu provedl autorizovaný zástupce AirBuddy.
Vaše práva jakožto kupujícího vůči společnosti OXY Pty Ltd na základě této Záruky jsou omezena na opravu a
výměnu vadných součástí. Maximální odpovědnost společnosti OXY Pty Ltd podle této Záruky nepřekročí
původní kupní cenu vadného Produktu a společnost OXY Pty Ltd si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení
vrátit kupní cenu namísto opravy nebo výměny.
Pokud není se společností OXY Pty Ltd písemně dohodnuto jinak, náklady na přepravu spojené s reklamací
jsou na náklady kupujícího.
Používáním Produktů AirBuddy souhlasíte s těmito Záručními Podmínkami. Pokud nejste způsobilí nebo
nesouhlasíte s těmito Záručními Podmínkami, Produkt(y) AirBuddy nepoužívejte.

II. PODMÍNKY A OMEZENÍ
1. Tato Omezená Záruka se nevztahuje na:















Běžné opotřebení Produktu.
Poškození následkem nehody, zneužití, nedbalosti nebo nedovolené manipulace.
Poškození způsobené nedostatečnou péčí a údržbou a / nebo nesprávným pravidelným servisem.
Poškození způsobená nesprávnou montáží nebo sestavením Produktu.
Poškození způsobená problémy se spolehlivostí nebo kompatibilitou při používání neautorizovaných
součástek jiných výrobců.
Škody způsobené produkty jiných výrobců.
Poškození způsobené neoprávněnými úpravami a opravami.
Poškození způsobené potápěním, při kterém nebyla dodržena doporučení z návodu k použití.
Poškození způsobené potápěním za špatného počasí (např. bouře, silné proudy, velké vlny atd.).
Poškození (včetně koroze) způsobené vniknutím vody.
Poškození způsobené použitím nesprávné baterie a nabíječky nebo jejich nesprávným použitím.
Poškození způsobené provozem jednotky s vybitou nebo vadnou baterií.
Poškození způsobené přepravou, manipulací nebo skladováním Produktu.
Poškození způsobené nuceným potopením po zestárnutí nebo poškození součástí.

2. Tuto Omezenou Záruku nelze vymáhat, pokud:
* Záruční Doba se může lišit podle místních zákonů a předpisů.

 Výrobní číslo Produktu bylo odstraněno, smazáno, upraveno nebo není čitelné.
 Produkt byl upraven nebo opraven osobou či společností mimo zástupce AirBuddy.
 Produkt byl opraven s pomocí neautorizovaných náhradních dílů.

III. UPLATŇOVÁNÍ ZÁRUKY
AirBuddy nebo jej autorizovaný prodejce podle svého rozhodnutí Produkt buď (a) zdarma opraví, nebo (b)
zdarma vymění. Příslušný postup stnaoví AirBuddy po zvážení následujících skutečností:
(a) hodnota Produktu bez vady,
(b) význam vady,
(c) dopad, jaký by každá z možností měla na původního kupujícího.

IV. JAK ZAJISTIT ZÁRUČNÍ OPRAVU
Pokud během Záruční Doby nebude Produkt fungovat tak, jak je zaručeno, nahlédněte do uživatelské příručky
do části o odstraňování problémů. Pokud to nepomůže, obraťte se na servisní středisko AirBuddy
prostřednictvím kontaktních údajů, které jsou k dispozici na www.airbuddy.net. Pro provedení záruční opravy
bude nutné uvést platné číslo uvedené na dokladu o nákupu, účtence nebo objednávce.
AirBuddy se pokusí diagnostikovat a vyřešit problém telefonicky, e-mailem nebo online chatem. Pokud se
vám nepodaří problém vyřešit, můžete být vyzváni k dodání Produktu AirBuddy k dalšímu vyšetření. Pokud
problém spadá pod tuto Omezenou Záruku, AirBuddy zajistí bezplatnou opravu nebo výměnu (vyjma
přepravních a manipulačních poplatků).
Na služby, na které se tato Omezená Záruka nevztahuje, se mohou vztahovat poplatky. Obraťte se prosím na
AirBuddy, kde získáte informace týkající se vaší lokality. Záruční servis je k dispozici pouze v příslušných
regionech, ve kterých jste Produkt AirBuddy zakoupili.

V. VYLOUČENÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
PŘI PROVÁDĚNÍ OPRAVY JE AIRBUDDY ODPOVĚDNÝ ZA ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ VAŠEHO PRODUKTU
POUZE POKUD JE PRODUKT V DRŽENÍ AIRBUDDY, NIKOLIV POKUD SE NACHÁZÍ V PŘEPRAVĚ.
V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY JE TATO OMEZENÁ ZÁRUKA VAŠÍ JEDINOU A
VÝLUČNOU MOŽNSOTÍ REKLAMACE A NAHRAZUJE VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ ČI
IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST OXY PTY LTD NENESE ODPOVĚDNOST ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, TRESTNÍ NEBO
NÁSLEDNÉ ŠKODY VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZTRÁTY OČEKÁVANÉHO PŘÍNOSU, ZTRÁTY POUŽÍVÁNÍ, UŠLÉHO ZISKU,
NÁKLADŮ NA JAKÉKOLI NÁHRADNÍ VYBAVENÍ ČI ZAŘÍZENÍ, POŽADAVKŮ TŘETÍCH STRAN, POŠKOZENÍ
MAJETKU NÁSLEDKEM ZAKOUPENÍ ČI POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU NEBO Z DŮVODU PORUŠENÍ ZÁRUKY, PORUŠENÍ
SMLOUVY, NEDBALOSTI, OBČANSKOPRÁVNÍCH DELIKTŮ NEBO JAKÝCHKOLI ZÁKONNÝCH TEORIÍ ČI TEORIÍ
EKVITY, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BY SPOLEČNOST OXY PTY LTD MĚLA VĚDOMOSTI O PRAVDĚPODOBNOSTI
TĚCHTO ŠKOD. SPOLEČNOST OXY PTY LTD NENESE ODPOVĚDNOST ZA ZPOŽDĚNÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ
ZÁRUČNÍCH SLUŽEB.

* Záruční Doba se může lišit podle místních zákonů a předpisů.

