ZÁRUČNÍ LISTINA
THERMACUT, k.s.
Sokolovská 574
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika
IČO: 46963715
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6562
1. Společnost THERMACUT, k.s. (dále jen „prodávající“) poskytuje záruku za jakost (dále jen
„záruka“) za to, že zboží jím dodávané na základě uzavřené kupní smlouvy je v okamžiku, kdy je
odevzdáno (dodáno) kupujícímu, způsobilé k použití pro obvyklý účel.
2. Záruční doba začíná běžet v den dodání zboží kupujícímu dle kupní smlouvy uzavřené mezi
prodávajícím a kupujícím.
3. Prodávající poskytuje záruku za jakost na zboží po níže uvedenou záruční dobu počítanou od
data dodání zboží dle odst. 2 této záruky, a to za všechny vady takových výrobků, které jsou
nepoužitelné nebo jejichž použitelnost byla významně snížena v důsledku okolností existujících
před okamžikem, než výrobky opustily prostory prodávajícího, zejména v důsledku chybné
konstrukce, nekvalitních materiálů nebo vadného dílenského zpracování. V případě, že je taková
vada zjištěna, musí o tom být prodávající bez prodlení písemně informován.
4. Záruční doba činí u plazmových zdrojů řady EX-TRAFIRE 3 roky, u přenosných řezacích strojů
řady EX-TRACK 2 roky a u všech ostatních výrobků 12 měsíců.
5. Pokud kupující v záruční době zjistí, že výrobek má vadu, na kterou se vztahuje tato záruka, je
povinen oznámit tuto skutečnost prodávajícímu v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským
zákoníkem.
6. Záruka za jakost se nevztahuje na opotřebení zboží vzniklé v důsledku jeho běžného používání
a rovněž nezahrnuje škodu vzniklou od okamžiku, kdy bylo zboží dodáno kupujícímu dle odst. 2
této záruky, a v důsledku nesprávného nebo nedbalého zacházení kupujícího se zbožím, použití
nadměrné síly, nevhodného vybavení nebo potřeb nebo v důsledku jiných vlivů nesouvisejících s
původním účelem použití výrobku.
7. Odpovědnost prodávajícího kromě toho zaniká v případě jakékoliv úpravy nebo opravy zboží,
která nebyla provedena prodávajícím nebo třetí stranou, jež má oprávnění prodejcem k takové
činnosti.
V Uherském Hradišti dne 1.1.2017

Ing. Stanislav Sládek
Ing. Dušan Loukota
Jednatelé statutárního orgánu
(Thermacut Management s.r.o.)

