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Obmedzená záruka
Váš nafukovací matrac Intex bol vyrobený z najkvalitnejších materiálov a bol vysokokvalitne
spracovaný. Všetky produkty Intex boli pred opustením továrne skontrolované a sú bez 
výskytu akýchkoľvek porúch.Táto obmedzená záruka sa vzťahuje len pre nafukovací matrac 
Intex.

Táto obmedzená záruka je dodatkom, a nie náhradou vašich zákonných práv a opravných 
prostriedkov. Vaše zákonné práva majú prednosť do takej miery, v akom je táto záruka 
v rozpore s niektorým z vašich zákonných práv. Napríklad spotrebiteľské zákony v celej 
Európskej únii stanovujú zákonné práva navyše k záruke, ktorú obdržíte v rámci tejto 
obmedzenej záruky: informácie o spotrebiteľských právach celej EÚ nájdete na internetovej 
stránke Európskej spotrebiteľského centra http: //ec.europa. eu/consumers/ECC/contact_en/
htm.

Ustanovenia tejto obmedzenej záruky sa vzťahujú len na pôvodného kupujúceho a táto 
záruka je neprenosná. Táto obmedzená záruka je platná počas obdobia 1 rok od dátumu 
prvého maloobchodného zakúpenia. Odložte si váš pôvodný nákupný doklad s týmto 
návodom, pretože bude potrebné predložiť doklad o nákupe pri uplatnení reklamácie, inak je 
obmedzená záruka neplatná.

Ak zistíte výrobnú chybu bazén Intex počas záručnej doby, obráťte sa na príslušné servisné 
stredisko Intex uvedené v samostatnom zozname „autorizovaných servisných center“. Ak sa 
predmet vráti podľa pokynov servisného strediska Intex, servisné stredisko skontrolujte 
predmet a rozhodne o oprávnenosti nároku. Ak sa na predmet vzťahujú ustanovenia záruky, 
bude predmet zadarmo opravený alebo vymenený za rovnakú alebo porovnateľnú položku 
(podľa rozhodnutia Intex).  

Žiadne ďalšie záruky sa neposkytujú, okrem tejto záruky a zákonných nárokov platných 
vo vašej krajine. Do rozsahu prípustnom vo vašej krajine Intex v žiadnom prípade nenesie 
zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za priame alebo nepriame škody vyplývajúce 
z používania vášho nafukovací matrac Intex, činnosti jeho zástupcov a zamestnancov (vrátane 
výroby výrobku). Niektoré krajiny alebo jurisdikcie nedovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie 
náhodných alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenia alebo vylúčenia sa na 
vás nemusia vzťahovať.

Táto obmedzená záruka sa neuplatní v nasledujúcich prípadoch:
•  Ak nafukovací matrac Intex bol vystavený nedbanlivosti, nesprávnemu použitiu alebo nasa
   deniu, nehodám, nesprávnemu používaniu, nevhodnému napätiu alebo prúdu v rozpore s 
   návodom na obsluhu, nesprávnej údržbe alebo skladovaniu;
•  Ak je nafukovací matrac Intex vystavený škodám mimo kontrolu Intex vrátane vrátane, a 
   bez obmedzenia na prepichnutie, roztrhnutie, odretie, bežné opotrebenie a roztrhnutie a 
   poškodenie spôsobené požiarom, povodňou, zamrznutím, dažďom alebo inými vonkajšími 
   prírodnými silami;
•  Na diely a súčasti, ktoré nepredáva Intex; a / alebo
•  Na neoprávnené úpravy, opravy či demontáž nafukovací matrac Intex kýmkoľvek iným ako 
   pracovníkom servisného strediska Intex.

Citiți cu atenție manualul de utilizare și respectați toate instrucțiunile referitoare la utilizarea și 
întreținerea corectă ale nafukovací matrac Intex. Întotdeauna inspectați produsul înainte de 
utilizare. Garanția dumneavoastră limitată va fi anulată dacă instrucțiunile nu sunt respectate. 


