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VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

 

A. Všeobecné záruční podmínky 

Společnost Metabo poskytuje záruku výrobce na všechny své výrobky v souladu se zákony příslušné 

země. Kupující kompresoru navíc obdrží 10letou záruku na ochranu proti prorezavění nádrže na 

stlačený vzduch.  

 

B. 3letá záruka na akumulátorové články 

Na akumulátory poskytuje společnost Metabo záruku výrobce po dobu tří let (3letá záruka na 

akumulátory Metabo) bez omezení nabíjecích cyklů, počínaje datem prodeje akumulátoru koncovému 

uživateli. 3letá záruka na baterii zahrnuje také všechny nabíječky Metabo. Akumulátory a nabíječky 

nemusí být registrovány pro účely záruky. 

 

C. Záruční podmínky XXL 

Vedle výše uvedených prohlášení o poskytnutí záruky poskytuje společnost Metabo na své výrobky 

záruku výrobce po dobu celkem 3 let počínaje datem nákupu koncovým uživatelem. Toto prodloužení 

záruky můžete uplatnit tak, že svůj výrobek Metabo zaregistrujete online nejpozději čtyři týdny po 

nákupu na adrese www.metabo-service.com nebo pomocí Metabo aplikace. Registraci může provést 

jak odborný prodejce, tak také samotný kupující. Pokud registraci provádí prodejce, musí být uvedeny 

správné údaje koncového uživatele. Předpokladem k tomu je souhlas koncového uživatele. Metabo 

Service Portal a Metabo App k tomu poskytují automatizovaný process. Na konci procesu registrace 

obdržíte svůj certifikát XXL. Tento záruční list slouží jako potvrzení záruky XXL. 

 

 

D. Vyloučení záruky 

 

Záruka se nevztahuje zejména na nesprávné používání (např. přetížení stroje nebo používání 

neschválených vložených nástrojů), použití nadměrné síly, poškození způsobené vnějšími vlivy nebo 

cizími tělesy (např. písek nebo kameny), škody způsobené nedodržováním návodu k obsluze (např. 

připojení k nesprávnému síťovému napětí nebo druhu proudu nebo nedodržení montážního návodu) 

nebo na normální opotřebení. Ze záruky jsou rovněž vyloučeny částečně nebo zcela vymontované stroje 

a příslušenství. 
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E. Uplatňování záručního servisu a doplňková ustanovení 

 

a) Výše uvedená prohlášení o poskytnutí záruky se vztahují pouze na závady způsobené vadami 

materiálu nebo výroby. Do záruky je zahrnuta zejména správná funkce elektronických součástek a 

akumulátorů a také bezchybnost materiálů, jako jsou plasty a kovy. 

 

b) V případě oprávněné záruky nese společnost Metabo s. r. o. náklady na dodatečné plnění, na 

opravu a dopravu. V závislosti na svobodné volbě společnosti Metabowerke s. r. o. bude v 

záručním případě provedena bezplatná oprava nebo výměna zařízení. 

 

c) Záruka platí vždy v zemi, ve které byl výrobek Metabo zakoupen.  

 

d) Zde uvedené záruční podmínky platí doplňkově k ostatním právům kupujícího / koncového uživa-

tele. Bez ohledu na tuto záruku má příjemce záruky zákonná práva kupujícího, zejména záruční 

práva nebo odpovědnost výrobce za vady na výrobku. Zákonná práva kupujícího nejsou touto 

zárukou omezena. Platí neomezeně současně s touto zárukou.  

 

e) Kupující není oprávněn převádět svá záruční práva společnosti Metabo na třetí stranu. 

 

f) Práva z tohoto prohlášení o poskytnutí záruky lze uplatňovat u společnosti  

 

Metabo s. r. o., Královická 1793, 250 01 Brandýs nad Labem  

www.metabo.com/cz/cs/ 

 

 

písemně, e-mailem nebo telefonicky. Další informace o tom, jak nás kontaktovat, jsou uvedeny 

na adrese www.metabo-service.com. 

 

g) Při uplatňování nároku na záruku je nutné přiložit servisní list, originální prodejní doklad s uve-

deným datem prodeje. Mimoto je při uplatňování nároku na záruku XXL nutné zaslat certifikát XXL 

společně s originálním prodejním dokladem / pokladní stvrzenkou a s vadným zařízením do ser-

visního střediska společnosti Metabo. Stroj musí být jasně identifikovatelný pomocí sériového čísla. 

http://www.metabo.com/cz/cs/
http://www.metabo-service.com/

