
Příloha  2 

Podmínky prodloužené záruky 

I. 
Všeobecná ustanovení 

1. Tato prodloužená záruka je poskytována výhradně Propagátorem a za podmínek, stanovených 

v Pravidlech Propagace “Pětiletá záruka” (“Propagace”) a je poskytována na celou řadu 

produktů Panasonic, které jsou prodávány na Území za podmínek Propagace.  

2. Tato záruka je doplňkem k zákonné záruce a nemá žádný vliv na jakákoli  zákonná či jiná práva 

spotřebitelů. Tato záruka je platná na Území. 

3. Není-li stanoveno jinak, všechny výrazy s velkým písmenem na začátku mají takový význam, 

jaký je uveden v Propagaci. 

 

II. 

Použití záruky 

1. Záruka je poskytnuta výhradně Propagátorem na dobu tří po sobě jdoucích let od data, který 

následuje po datu vypršení zákonné záruky (dále jen “Prodloužená záruka”). Celková záruka 

poskytnutá Propagátorem činí 5 let. 

2. Prodloužená záruka je nabízena na produkty Panasonic, které byly vybrány, a jak je definováno 

v Propagaci, byly zakoupeny na Území za podmínek, stanovených v Propagaci (“ Produkty”). 

3. Podmínkou Prodloužené záruky je splnění podmínek, stanovených v Propagaci. 

4. Tato Prodloužená záruka se použije jen tehdy, objeví-li se na Produktu závada, která je zcela 

nebo zčásti důsledkem vadných dílů, vadného zpracování nebo materiálu a to v době trvání 

Prodloužené záruky. 

5. Tato Prodloužená záruka se nevztahuje na škody způsobené požárem, záplavou, bleskem, 

bouřkami, mrazem nebo jiným špatným počasím, vzniklé v důsledku nehody, zneužití, 

opotřebení, nedbalosti, nesprávného nastavení nebo opravy, na škody způsobené instalací, 

úpravami nebo užitím nesprávným způsobem, na škody týkající se vzhledu jako promáčknutí, 

poškrábání, skvrny, rez, korozi a vniknutí cizích látek , s technickými a / nebo bezpečnostními 

normami požadovanými na Území nebo škody vzniklé během přepravy nebo od kupujícího. 

6. Tato Prodloužená záruka se nevztahuje na spotřební položky, které nejsou kryty zárukou. 

Zahrnují, ale ne pouze na,  následující -  stylus, žárovky, baterie, krytky proti prachu, tašky, 

pásky, kartáče, nebo jiné části s omezenou životností. 

7. Tato Prodloužená záruka se nevztahuje na ztrátu dat nebo běžné opotřebení. 

8. Tato Prodloužená záruka se použije jen tehdy, byl-li Produkt koupen v souladu s podmínkami 

Propagace a byl užíván výhradně na Území pro domácí a běžné účely a v souladu se 

standartním návodem na použití a s technickými a/nebo bezpečnostními normami, 

vyžadovanými na Území. Za účelem vyloučení pochybností se tato Prodloužená záruka 

nevztahuje na Produkty, užívané v jiném než domácím prostředí nebo v komerčním prostředí. 

9. Pokud je v době od data koupě Produktu do konce Prodloužené záruky jakákoli část nebo části 

Produktu nahrazeny součástkou nebo součástkami, které neposkytl nebo neschválil Propagátor 

nebo které nebyly bezpečné a vhodné pro Produkt nebo byl Produkt demontován nebo opraven 

osobou, která nebyla schválena Propagátorem, pak kupující pozbývá práva z Prodloužené 

záruky a /nebo na nápravu.    

 

III. 

Postup uplatnění záruky 



1. Uplatnění záruky je třeba provést bez zbytečného prodlení pokud Produkt během trvání 

Prodloužené záruky vykáže nějakou závadu, na nebezpečí a riziko kupujícího, v místě koupě 

nebo v autorizovaném servisním centru Propagátora, které se nachází na Území. Veškeré 

dotazy musí být učiněny přes místo koupě nebo přes autorizované servisní centrum  

2. Záruka musí být uplatněna s písemným popisem závady a s dokumenty dle Propagace. 

3. Pokud je nárok ze záruky akceptován, pak Propagátor  dle vlastního uvážení a na své náklady: 

a) Opraví Produkt nebo jakoukoli jeho část nebo části; nebo 

b) Nahradí Produkt srovnatelným modernějším modelem. 

Pro vyloučení pochybností nemá kupující právo odstoupit od kupní smlouvy nebo právo na 

náhradu kupní ceny bez ohledu na počet oprav či závad.  

Pokud Propagátor poskytne kupujícímu nový Produkt dle článku 3 b) tohoto dokumentu, tyto 

podmínky Prodloužené záruky se nevztahují na nový, náhradní Produkt. Pro vyloučení 

pochybností se na nový náhradní Produkt bude vztahovat standartní zákonná záruka. 

Standartní zákonná záruka se bude vztahovat i na jakékoli části, které byly vyměněny v rámci 

oprav, dle čl.3 a).  

4. Rozhodnutí Propagátora ve všech záležitostech, týkajících se stížností a nároků,  je konečné. 

Jakýkoli Produkt nebo jeho vadná součást, která byla vyměněna, se stává majetkem 

Propagátora. 

5. Kupující nemá možnost jiné nápravy ve vztahu k Propagátorovi, včetně, ale ne pouze, 

náhodného nebo následného poškození nebo ztráty jakéhokoli druhu. 

6. Jakýkoli nárok ze záruky musí být vyřízen maximálně ve lhůtě 30 dnů. 

 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Pravidel propagace “Pětileté záruky” a budou 

vykládány v souladu s nimi. 

2. Pokud žadatelé uplatní tuto Prodlouženou záruku, má se za to, že četli a souhlasí s těmito 

Obchodními podmínkami a Obchodními podmínkami Propagace.  

3. Propagátor má právo měnit Obchodní podmínky Prodloužené záruky. Jakékoli změny/úpravy 

Prodloužené záruky budou zveřejněny na webové stránce Propagátora. 

 

 


