
ZÁRUČNÉ PODMIENKY  
 

Zariadenie bolo vyrobené z veľmi precíznych elektronických a mechanických častí. Počas výroby je 
používaný prísny kontrolný režim, ktorý zaručuje vysokú kvalitu výrobku. Ak si bude zariadenie 
vyžadovať opravu alebo úpravu zaručujeme pri dodržaní nasledujúcich podmienok kvalitný servis: 
 

1. Na zakúpené zariadenia poskytujeme 24. mesačnú záruku, ktorá začína plynúť od dňa 
predaja. Závady, ktoré sa vyskytnú počas tohto obdobia budú bezplatne odstránené 
v priebehu 14 dní od dňa dodania zariadenia.  
 

2. V prípade potreby vykonať opravu je reklamujúca osoba povinná dodať zariadenie do sídla 
firmy spolu s platným záručným listom. V prípade potreby zaslania zariadenia do servisu 
a následne jeho odobratia po vykonaní opravy, sa môže celkový čas opravy predĺžiť o čas 
trvania zásielkových služieb – avšak nemôže byť dlhší ako 28 dní, o čom bude zákazník 
informovaný. Zákazník je povinný dodať zariadenie v pôvodnom balení výrobcu. Ak nebude 
dodané pôvodné balenie zariadenia, bude riziko poškodenia zariadenia počas prepravy 
znášať zákazník. Zákazník je povinný spolu s reklamovaným zariadením dodať príslušné 
prevádzkové materiály používané so zariadením (napr. batérie a pod.). V prípade dodania 
technicky nezávadného zariadenia znáša náklady na prehliadku a testovanie zákazník.  

 
3. Záruka sa netýka:  

a. Činností uvedených v návode k predanému zariadeniu, ktoré je povinný vykonávať 
zákazník na vlastné náklady napr.: údržba, výmena batérií a iných prevádzkových 
materiálov; 

b. Ošúchania povrchovej úpravy hodiniek  
c. Náramku, opasku, skla, tela; 
d. Závad, ku ktorým došlo v dôsledku náhodných udalostí.   

 
4. Záruka zaniká: 

a. ak sa zariadenie nenáležite uchováva a udržiava alebo v dôsledku poškodenia 
spôsobeného vinou zákazníka; 

b. ak do zariadenia zasahuje alebo ho opravuje neoprávnená osoba; 
c. v dôsledku mechanického, tepelného alebo chemického poškodenia alebo 

znečistenia; 
d. ak dôjde k poškodeniu zariadenia v dôsledku nedodržiavania návodu na obsluhu 

a pravidiel správnej prevádzky a používania zariadenia. 
 
 
 

POKYNY TÝKAJÚCE SA ZAKÚPENÉHO ZARIADENIA 
 

1. Batéria zakúpená spolu s hodinkami bola osadená u výrobcu a mohla sa počas prepravy 
a skladovania čiastočne vybiť. Prvým signálom vybitia sa batérie je oslabenie činnosti 
hodiniek. V takom prípade je potrebné vymeniť batériu za novú. Výmena batérii na vlastnú 
päsť je počas trvania záručnej doby dovolená iba u zariadení s osobitným prístupom k batérii.  
 

2. Neodborná výmena batérii môže viesť k vynulovaniu pamäte alebo k strate nepriepustnosti 
hodiniek.  

 
3. Zriadenie chráňte pred prachom, znečistením, vysokou vlhkosťou, slnkom a tekutinami. 

Neotvárajte hodinky ani neodstraňujte ich zadný kryt.  
 



4. Hodinky sú chránené proti vlhkosti pomocou gumového tesnenia, ktoré by malo byť menené 
každé 2-3 roky.  

 
5. Na čistenie hodiniek nepoužívajte benzín, rozpúšťadlá ani aerosóly. Pôsobenie týchto 

prostriedkov môže viesť k trvalému poškodeniu tela hodiniek a ich precíznych elektronických 
a mechanických častí. Na čistenie používajte výhradne mäkkú handričku navlhčenú vodou 
a jemným detergentom.   

 
6. Nenechávajte staré batérie v hodinkách.  

 
7. Zariadenia sú menej odolné voči otrasom a úderom. 

 
8. Nevystavujte zariadenie vysokým teplotám. Zariadenia nesmú byť používané pri teplotách 

prekračujúcich hodnoty uvedené výrobcom. Hodiny nevystavujte náhlym zmenám teploty 
napr. prechodu zo studenej vody do tepla a naopak (týka sa to vodeodolných hodiniek). 

 
9. Remienok hodiniek nezapínajte príliš natesno.  

 
10. Dole sú uvedené triedy vodeodolnosti hodiniek spolu s príkladmi používania. Každý kontakt 

hodiniek s vlhkom alebo vodou nezodpovedajúci príslušnej triede vodeodolnosti môže viesť 
k poškodeniu alebo zničeniu hodiniek.  
 

Trieda 
vodeodolnosti 

Postriekanie, 
dážď, a pod.  

Plávanie, 
umývanie auta 
a pod. 

Potápanie bez 
aqualungu, a pod.   

Potápanie s 
aqualungom, 
a pod. 

30 M WATER 
RESISTANT 

ÁNO NIE NIE NIE 

50 M WATER 
RESISTANT 

ÁNO NIE NIE NIE 

100 M WATER 
RESISTANT 

ÁNO ÁNO ÁNO NIE 

200 M WATER 
RESISTANT 

ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO 

 
 

Tieto záručné podmienky platia pre všetky hodinky ponúkané v e-shope www.panskaelegancia.sk 
Prevádzkovateľom obchodu je ROBIVA s.r.o. 

 
 

Vo Svidníku 7.3.2017 


