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STANDARDNÍ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI THERMO KING
Pro celou vaši vozidlem poháněnou chladicí jednotku Thermo King platí záruka 24 měsíců od data zahájení provozu, a to za níže uvedených podmínek.
Pokud budete potřebovat záruční servis nebo opravu v průběhu záruční doby, stačí předložit kopii listu servisních záznamů (ke stažení na webové stránce
uživatelské příručky EMEA na adrese www.emea-user-manuals.thermoking.com/) některému z prodejců, kteří jsou uvedeni v seznamu servisních středisek
společnosti Thermo King. Prodejci vám rádi pomohou v souladu s následujícími podmínkami záruky.
INGERSOLL RAND INTERNATIONAL LTD. OMEZENÁ ZÁRUKA („Thermo King“) 24 MĚSÍCŮ*: Přímý pohon
Poznámka: Kompletní podmínky omezené záruky společnosti Thermo King získáte u příslušného prodejce společnosti Thermo King.

1. V souladu s níže uvedenými podmínkami společnost Thermo King Limited („Thermo King“) zaručuje, že celá jednotka bude bez závad materiálu
a zpracování po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců od data uvedení do provozu nebo třiceti (30) měsíců od data odeslání jednotky společností Thermo King
podle toho, který okamžik nastane dříve, anebo 3 000 hodin celkem (kombinován provoz na cestě/elektrický provoz), a to s omezením na 1 000 hodin při
provozu na přídavný elektromotor.
2. Před koncem dvanáctého měsíce záruční doby předloží kupující na vlastní náklady jednotku u autorizovaného prodejce Thermo King nebo u servisní firmy
k prohlídce. Prohlídka ověří, že jednotka prochází řádnou údržbou (viz odstavec 4) a že se provádějí veškeré aktualizace nebo opravy, které se považují za
potřebné. Na základě uspokojivého výsledku prohlídky bude potvrzeno druhých dvanáct měsíců záruky.
3. V každém případě je výhradní povinnost společnosti Thermo King podle této záruky omezena na opravu nebo náhradu vadných produktů podle vlastní
volby.
4. Ustanovení této omezené záruky neplatí pro produkty: (A) použité pro účely, pro které nejsou konstruovány nebo určeny; (B) které byly opraveny nebo
upraveny bez předchozího písemného souhlasu společnosti Thermo King; (C) které byly nesprávně používány, manipulovalo se s nimi hrubě, nedbale nebo
utrpěly nehodou; (D) které nebyly správně skladovány, instalovány, udržovány nebo provozovány; (E) které byly použity v rozporu s písemnými pokyny
poskytnutými společností Thermo King prodejci; (F) které utrpěly nesprávnou teplotou, vlhkostí nebo okolními podmínkami; (G) které jsou běžně
opotřebené, erodované nebo zkorodované; anebo (H) u kterých nejsou podle výhradního uvážení společnosti Thermo King dodrženy podmínky záruky.
5. Tato omezená záruka je převoditelná, pokud zákazník písemně a předem informuje autorizovaného prodejce Thermo King, že produkt je převeden nebo
prodán novému majiteli. Tato omezená záruka se vztahuje pouze na díly a práci. Tato omezená záruka se nevztahuje na přesčasy, cestovní náklady
a náklady související s cestou, náklady na výměnu vozidla ani na náklady související s pronájmem vozidla.
6. Veškerá údržba, servis a opravy provádí autorizovaný prodejce Thermo King a pro tyto práce je nutné použít originální náhradní díly Thermo King.
Prodejce musí zajistit provedení záručních oprav schválenými mechanicky a v dílnách prodejce. Jakékoli nedodržení těchto požadavků znamená ukončení
platnosti této omezené záruky.
7. Uvedená omezená záruka také nezahrnuje spotřební nebo údržbové materiály, včetně (nikoli pouze) oleje, maziva, lubrikanty, pojistky ani žádné díly
dodané společností Thermo King. Veškeré záruční opravy prováděné společností Thermo King nebo autorizovaným prodejcem Thermo King nesmějí
přesáhnout dobu platnosti omezené záruky.
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8. Tato omezená záruka se nevztahuje na závady v důsledku nedodržení doporučené provozní praxe a servisních a údržbových postupů popsaných v této
příručce.
POZNÁMKA: Pokud hnací souprava způsobí poškození cestovního kompresoru, nevztahuje se záruka na selhání kompresoru.

9. Tato omezená záruka je neplatná, pokud vlastník a/nebo provozovatel nedodržuje striktně plán preventivní údržby podle pokynů společnosti Thermo King.
10. Společnost Thermo King si vyhrazuje právo na prošetření veškerých nároků, a pokud se zjistí jejich neplatnost, na refundaci úvěrované částky.
11. Tato omezená záruka se nevztahuje na jedinečné nebo speciálně vyrobené produkty a/nebo produkty, které jsou vyrobené mimo rozsah standardních
specifikací produktu. Tato omezená záruka se vztahuje pouze na produkty, které jsou vyrobené podle standardních specifikací produktu.
TATO ZÁRUKA JE VÝHRADNÍ A NAHRAZUJE VEŠKERÉ JINÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO IMPLICITNÍ, VČETNĚ JAKÉKOLI ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI
PRO URČITÝ ÚČEL I JAKÉKOLI ZÁRUKY PLYNOUCÍ Z DOSAVADNÍHO JEDNÁNÍ NEBO ZVYKU ČI OBCHODNÍCH ZVYKLOSTÍ, A TO S VÝJIMKOU VLASTNICTVÍ A PROVINĚNÍ VŮČI
PATENTU.
OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI: SPOLEČNOST THERMO KING NENESE JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST PODLE OBCHODNÍHO NEBO OBČANSKÉHO PRÁVA (VČETNĚ NEDBALOSTI
NEBO STRIKTNÍ ODPOVĚDNOSTI) ČI JINAK ZA ŽÁDNÁ ZRANĚNÍ NEBO ŠKODY NA VOZIDLECH, OBSAZÍCH, NA NÁKLADU V PRODUKTU NEBO NA JINÉM MAJETKU ANI ZA
ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU. VČETNĚ (NIKOLI POUZE) ZTRÁTY NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI, UŠLÉHO
ZISKU A NEMOŽNOSTI POUŽITÍ. NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ PRO KUPUJÍCÍHO JSOU VÝHRADNÍ A CELKOVÁ KUMULOVANÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI THERMO KING
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ KUPNÍ CENU JEDNOTKY NEBO DÍLU, KTERÝ TVOŘÍ ZÁKLAD TAKOVÉ ODPOVĚDNOSTI.
POZNÁMKA: Doba platnosti záruky se může změnit. Konkrétní záruky, které se vztahují k vaší chladicí jednotce, můžete zkontrolovat
u příslušného prodejce společnosti Thermo King.
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