Rozšíření záruky na 5 let
Zaregistrujte svůj výrobek do 30 dnů od zakoupení a získejte 5 let
záruku!
Distributor produktů HK AUDIO (Music & Sales PE GmbH, Tritschlerstraße 3, D-66606 St Wendel) zaručuje
vedle zákonných záručních podmínek 5-letou záruku od data zakoupení na vadu materiálu nebo vadu
vzniklou při výrobě produktu, v souladu s podmínkami použití specifikovanými na záruční kartě produktu.
Nejdůležitější body v kostce:

Co dělat v případě poruchy?
1. Nepokoušejte se zařízení sami opravovat, pokud tak učiníte - ztrácíte záruku.
2. S dokladem o koupi a záručním listem se obraťte na obchodníka, u kterého jste zařízení zakoupili.
3. Pokud je spojení na obchodníka již nemožné, obraťte se na výhradní zastoupení. * Jejich seznam najdete
na www.hkaudio.com

Co je obsahem záruky?
Záruka se vztahuje na bezplatné odstranění problémů spojených s vadou materiálu nebo vad způsobených
při výrobě v průběhu následujících 5-ti let od data pořízení. Naše servisní oddělení zajišťuje všechny díly pro
případné opravy, případně poskytne náhradní produkt, pokud oprava není možná. Případné vzniklé náklady
na dopravu nemohou být kompenzovány. Tato záruka je nepřenosná.

Co není obsahem záruky?
Záruka je neplatná, pokud dojde k selhání produktu v důsledku nesprávného používání, instalace, dopravy
nebo údržby, nedodržení návodu k obsluze, zneužití, vnějších vlivů nebo v důsledku opravy nebo úpravy,
která nebyla provedena autorizovaným prodejcem, případně při poškození v důsledku přirozeného
opotřebení. Záruku také nelze uplatňovat v případě, že výrobek nemá poškozené nebo odstraněné výrobní
číslo anebo v případě, že byly použity neoriginální náhradní díly.

Kdo dostane záruku?
Garantujeme našim zákazníkům uvedenou bezplatné odstranění závady /viz výše/ produktu zakoupeného
jako nový u autorizovaného prodejce HK AUDIO. Do 30 dnů od zakoupení je nutné zaslat vyplněnou
registrační kartu (vždy přiložená u produktu) nebo využít on-line registraci přímo na stránkách výrobce.
http://hkaudio.com/warranty.php
Po úspěšné registraci Vám zašleme exkluzivní záruční listinu.

* Výhradním distributorem produktů HK AUDIO pro ČR a SK je firma

MusicData s.r.o.
U Tržiště 1, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 262 27 142, DIČ: CZ 262 27 142
tel.: +420 566 521 370-1, info@musicdata.cz www.musicdata.cz

MD.2015

