ZÁRUČNÍ LIST
na stroj:

minirypadlo Kubota XXXXX-X

výrobní číslo:

XXXXXXXXXXXXXXX

záruku poskytujeme:

24 měsíců nebo 2000 mth dle toho, která varianta přijde dříve

záruka plyne od:

X.X.2018

ZÁRUKA POSKYTOVANÁ NA STROJE KUBOTA
1. ZAČÁTEK ZÁRUKY
Rozhodující pro začátek záruky u stroje je den předání stroje zákazníkovi (vystaven předávací protokol).
Záruka na náhradní díly začíná po montáži náhradního dílu do stroje.
2. ROZSAH ZÁRUKY
V rámci záruční doby je nahrazena nebo opravena součást stroje Kubota podle druhu poškození. O výměně nebo opravě součásti rozhoduje servis
STAVESu. Upřednostňována je výměna za nový originální náhradní díl.
Náklady za prostoje uživatele nejsou hrazeny ani ze strany výrobce ani ze strany servisu STAVESu.
Vadné díly si v průběhu záruční doby odveze servis STAVESu k řešení s firmou Kubota.
3. UPLATŇOVÁNÍ ZÁRUKY
Předpokladem pro uznání záruky je řádné provádění prohlídek a údržby dle Návodu k obsluze a údržbě stroje. Všechny prohlídky a opravy v době
záruky musí být prováděné STAVESem a dokladovány servisními a předávacími protokoly.
Podmínky pro poskytnutí záruky:
reklamované vady jsou nahlášeny během záruční doby;
zákazník stroj používá za běžných předepsaných podmínek;
zákazník nechává provádět stanovené prohlídky a údržby servisem STAVESu dle návodu na obsluhu a údržbu stroje
zákazník nechává veškeré opravy stroje provádět servisem STAVESu, smí být používány jen originální náhradní díly Kubota;
stroj je provozován s předepsanými provozními náplněmi;
na stroji jsou namontovány díly a části pracovního zařízení, které jsou dodány nebo schváleny firmou STAVES;
obsluha má příslušné oprávnění k obsluze stroje a je řádně vyškolena;
pro stroj je řádně vedený provozní deník stroje;
Nárok na záruku zaniká:
vzniknou-li škody neodbornou obsluhou a násilím;
manipuloval-li zákazník s počitadlem motohodin popř. bylo-li mimo provoz a zákazník vadu nenahlásil.
vzniknou-li škody zásahem vyšší moci tj. bleskem, záplavami, ujetím svahu a pod.
Záruka se nevztahuje na díly podléhající rychlému opotřebení jako jsou filtry, zuby lopat, pojezdové pásy, hadice, klínové řemeny, vstřikovací trysky,
žárovky, těsnění, elektrické pojistky, pojistné kolíky, závlačky, čepy, pouzdra, distanční podložky, mazací a provozní látky apod.
Zákazník musí závadu oznámit STAVESu bez zbytečného odkladu. Po tomto oznámení nejpozději do 5 dnů musí umožnit opravu stroje.
Za škody vzniklé neumožněním opravy STAVES neodpovídá.
4. POSKYTOVANÉ DRUHY ZÁRUKY:
4.1 ZÁKLADNÍ ZÁRUKA NA STROJE
Smluvně je pro všechny stroje stanovena základní záruka:
záruka 24 měsíců nebo 2000 Mth
4.2 ZÁRUKA NA NÁHRADNÍ DÍLY
Záruka se poskytuje na všechny díly, které byly dodány STAVESem a u nichž došlo k závadě během prvních 6 měsíců po montáži do stroje.

Principem nepřetržitého servisu je systém služeb mechaniků, dostupných na jediném telefonním čísle, nepřetržitě i přes dny pracovního klidu. Číslo si
lze snadno zapamatovat, protože vychází z našeho sloganu : 7 dní v týdnu, 24 hodin denně a 365 dní do roka jsme tu pro Vás k dispozici na tel. č.
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