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Omezená záruka
Váš nafukovací matraci Intex byl vyroben za použití nejkvalitnějších materiálů a zpracování. 
Všechny výrobky Intex byly před opuštěním továrny zkontrolovány a shledány prosté všech 
vad. Tato omezená záruka se vztahuje pouze na nafukovací matraci Intex.

Tato omezená záruka je dodatkem, a ne náhradou vašich zákonných práv a opravných 
prostředků. Vaše zákonná práva mají přednost do té míry, do jaké je tato záruka v rozporu s 
některým z nich. Například, spotřebitelské zákony v celé Evropské unii stanovují zákonná
záruční práva navíc k pokrytí, které poskytuje táto omezená záruka: informace o 
spotřebitelských právech celé EU naleznete na webových stránkách Evropského 
spotřebitelského centra na http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Tato omezená záruka se vztahuje pouze na původního kupce a je nepřenosná. Tato 
omezená záruka je platná pro období 1 Rok od data původního maloobchodního nákupu. 
Uschovejte si původní doklad o zakoupení s tímto návodem, protože doklad o zakoupení 
musí doprovázet reklamaci, jinak bude omezená záruka neplatná.

Pokud zjistíte výrobní vadu na nafukovací matraci Intex během záruční doby, obraťte se na 
příslušné servisní středisko Intex, které je uvedeno v samostatném seznamu „autorizovaných 
servisů“. Pokud se předmět vrátí podle pokynů servisního střediska Intex, servisní středisko 
zkontroluje předmět a rozhodne o platnosti nároku. Pokud se na předmět vztahují ustanovení 
záruky, bude předmět zdarma opraven nebo vyměněn za stejnou nebo srovnatelnou položku 
(podle rozhodnutí Intex).  

Žádné další záruky se neposkytují, kromě této záruky a zákonných práv platných ve 
vaší zemi. Do rozsahu, který je možný ve vaší zemi, Intex v žádném případě nepřebírá 
odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za přímé nebo nepřímé škody vyplývající z 
použití vašeho nafukovací matraci Intex, nebo konání společnosti Intex nebo jejích zástupců 
a zaměstnanců (včetně výroby produktu). Některé státy nebo jurisdikce nedovolují vyloučení 
nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže výše uvedená omezení nebo 
vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

Uvědomte si, že tato omezená záruka se neuplatní v následujících případech:
•  V případě, že nafukovací matraci Intex byl vystaven nedbalosti, nesprávnému použití nebo 
   nasazení, nehodám, nesprávnému používání, nevhodnému napětí nebo proudu v rozporu s 
   návodem k obsluze, nesprávné údržbě nebo skladování;
•  V případě, že nafukovací matraci Intex byl vystaven poškození okolnostmi mimo kontrolu 
   Intex, včetně ale ne výlučně, běžného opotřebení a poškození způsobeného požárem, 
   povodní, zmrazením, deštěm nebo jinými vnějšími přírodními silami;
•  Na díly a součásti, které neprodává Intex; a/nebo
•  Na neoprávněné úpravy, opravy a demontáže nafukovací matraci Intex kýmkoli jiným než 
   pracovníkem servisního střediska Intex.

Přečtěte si pečlivě návod k obsluze a dodržujte všechny pokyny týkající se správného 
provozu a údržby nafukovací matraci Intex. Před použitím vždy zkontrolujte váš výrobek. 
Omezená záruka může být neplatná, pokud nejsou dodržovány pokyny.


