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VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÉ PODMIENKY 

 

A. Všeobecné záručné podmienky 

Metabo poskytuje na všetky svoje výrobky záruku výrobcu v súlade so zákonmi príslušnej krajiny po 

dobu jedného roka od dátumu predaja výrobku konečnému užívateľovi. Okrem toho, každý konečný 

zákazník kompresora získa 10-ročnú záručnú dobu, ktorá sa vzťahuje na skorodovanie tlakovej nádoby. 

 

B. 3-ročná záručná doba na akumulátor 

Na všetky akumulátory poskytuje Metabo 3-ročnú záručnú dobu výrobcu (3-ročná záručná doba na 

akumulátory Metabo) bez odmedzenia nabíjacích cyklov, počnúc dátumom predaja akumulátora 

konečnému používateľovi. 3-ročná záručná doba na akumulátory sa vzťahuje rovnako aj na všetky 

nabíjačky Metabo. Akumulátory a nabíjačky nie je potrebné registrovať kvôli záruke. 

 

C. XXL Záručné podmienky 

Okrem vyššie uvedených záručných podmienok poskytuje Metabo na svoje výrobky záruku výrobcu v 

trvaní 3 roky, počnúc dátumom predaja výrobku konečnému používateľovi. Toto predĺženie záručnej 

doby si môžete uplatniť registráciou svojho výrobku Metabo online na www.metabo-service.com alebo 

prostredníctvom aplikácie Metabo App a to najneskôr do štyroch týždňov od zakúpenia výrobku. 

Registráciu môže vykonať špecializovaný predajca alebo priamo konečný používateľ. Ak registráciu 

vykonáva špecializovaný predajca, je potrebné uviesť správne údaje konečného používateľa. 

Predpokladom na to je súhlas konečného používateľa. Servisný portál Metabo a aplikácia Metabo App 

na to poskytujú automatický súhlas. Na konci registračného procesu budete presmerovaný na svoj XXL 

záručný list. Tento záručný list slúži ako potvrdenie záruky XXL. . Predĺženie záručnej doby sa vždy týka 

výrobku, t.z. že každý zakúpený stroj musí byť zaregistrovaný ako stroj XXL.   

 

D. Vylúčenie záruky 

Záruka sa nevzťahuje najmä na nesprávne používanie (napr. preťaženie stroja alebo použitie 

nesprávneho náradia), použitie sily, poškodenie vonkajšími vplyvmi alebo poškodenie spôsobené 

cudzími telesami (narp. piesok alebo kamene), poškodenie v dôsledku nedodržiavania návodu na 

obsluhu (napr. pripojenie na nesprávne sieťové napätie alebo druh prúdu, alebo nedodržanie návodu 

na montáž) alebo bežné opotrebovanie. Zo záruky sú tiež vylúčené čiastočne alebo úplne demontované 

stroje a príslušenstvo.  

http://www.metabo-service.com/
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E. Reklamácia záručného servisu a doplnkových ustanovení 

 

a)   Vyššie uvedené záručné prehlásenia sa vzťahujú len na chyby, ktoré možno pripísať materiálovým 

a/alebo výrobným chybám. Záruka sa vzťahuje najmä na správnu funkciu elektronických súčiastok 

a akumulátorov, ako aj na absenciu chýb materiálov, akými sú plasty a kovy. 

 

b) V prípade reklamácie znáša Metabowerke GmbH náklady na následné vykonanie opravy a dopravu. 

Po slobodnom výbere spoločnosti Metabowerke GmbH sa v prípade záruky vykoná buď bezplatná 

oprava alebo výmena zariadenia. 

 

c) Záruka sa vzťahuje na krajinu, v ktorej bol výrobok Metabo zakúpený. 

 

d) Tu uvedené záručné služby platia popri ostatných právach kupujúceho/koncového užívateľa. Bez 

ohľadu na túto záruku má poistník zákonné práva kupujúceho, najmä záručné práva alebo 

zodpovednosť za výrobok. Zákonné práva kupujúceho nie sú touto zárukou obmedzené. Okrem 

tejto záruky platia bez obmedzenia. 

 

e) Kupujúci nie je oprávnený postúpiť svoje práva vyplývajúce zo záruky Metabo na tretie osoby.  

 

Metabowerke GmbH, Metabo-Alle 1 in 72622 Nürtingen, Germany  

www.metabo.com 

 

písomne, e-mailom alebo telefonicky. Ďalšie informácie o tom, ako nás kontaktovať, nájdete na 

www.metabo-service.com.. 

 

g) V prípade uplatnenia záručnej reklamácie je potrebné priložiť originál predajného dokladu s 

dátumom predaja. Okrem toho pri uplatnení reklamácie v rámci záruky XXL je potrebné do 

servisného strediska Metabo zaslať záručný list XXL spolu s originálnym dokladom o kúpe a 

chybným zariadením. Stroj musí byť jasne identifikovateľný podľa sériového čísla. 

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

