ZÁRUČNÁ LISTINA
THERMACUT, k.s.
Sokolovská 574, 686 01 Uherské Hradiště, Česká republika
IČO: 46963715, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne pod sp. zn. C 6562
Táto záručná listina je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok („VOP“) spoločnosti
THERMACUT, k.s. („predávajúci“) a uplatní sa na dodávky tovaru na základe Zmluvy uzavretej medzi
predávajúcim a druhou zmluvnou stranou ako príjemcom tovaru (ďalej len „kupujúci“); pojmy tu uvedené
majú zhodný význam ako vo VOP
1. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť (ďalej len „záruka“) za to, že si nižšie uvedený tovar
dodaný na základe Zmluvy zachová po ďalej špecifikovanú záručnú dobu vlastnosti popísané v technickom
liste tovaru (technical data sheet) uverejnenom v čase zaslania záväznej ponuky (čl. 2.2 VOP) na internetových
stránkach predávajúceho (www.thermacut.sk, www.thermacut.com, www.ex-trafire.com, www.extrabeam.com, www.ex-track.com, www.ex-traflame.com), inak že bude tovar po záručnú dobu spôsobilý na
použitie na účel vyplývajúci zo Zmluvy; inak pre účel obvyklý.
2. Záručná doba začína plynúť v deň dodania tovaru kupujúcemu (čl. 5.1, čl. 5.2 VOP).
3. Pre oznámenie chyby, na ktorú sa vzťahuje záruka, pre uplatnenie práva z chybného plnenia a ďalšie práva
a povinnosti predávajúceho a kupujúceho platia ustanovenia čl. 3.4 a nasl. VOP.
4. Záručná doba je:
o
o
o
o
o

Tri (3) roky pre zdroje kategórie EX-TRAFIRE®
Dva (2) roky pre laserové rezacie hlavy EX-TRABEAM®
Jeden (1) rok pre prenosné systémy EX-TRACK®
Jeden (1) rok pre horáky a káble
Jeden (1) rok pre EX-TRAFLAME® horáky

5. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru alebo jeho súčastí spôsobené používaním a na
spotrebné časti tovaru, ako napr. trysky, elektródy, krytky, o-krúžky a vírivé krúžky.
6. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré spôsobil kupujúci alebo tretia osoba nesprávnym či
neodborným zaobchádzaním s tovarom (najmä oprava alebo úprava osobou neoprávnenou predávajúcim) alebo
jeho inštaláciou, neodborným používaním tovaru alebo jeho nedostatočnou údržbou, najmä použitím tovaru na
iný ako predpísaný účel alebo iným nedodržaním návodu na obsluhu, použitím nadmernej sily alebo použitím
neschváleného spotrebného materiálu (častí).
V Uherském Hradišti dňa 1. 11. 2021

Ing. Stanislav Sládek
Ing. Dušan Loukota
výkonní riaditelia
štatutárneho orgánu Thermacut Management, s.r.o.

