
 

ZÁRUČNÍ LIST 

Společnost ONEMS s.r.o. poskytuje záruku na stroje a zařízení včetně příslušných přídavných zařízení, které jsou součástí 

dodávky. Záruka se vztahuje rovněž na dodatečné části strojů, vyrobené a dodané na základě objednávky odběratele. Záruka se 

vztahuje na stroje a zařízení zakoupené od společností Onems s.r.o. v přímém prodeji nebo prostřednictvím internetového 

portálu www.levneohybacky.cz. Záruka je platná pouze v případě dodržení záručních podmínek uvedených v tomto dokumentu a 

dodržení postupů obsažených v montážních návodech dodavatele. 

Na veškerý sortiment uvedený v tomto dokumentu, se vztahuje zákonná záruka v trvání 24 měsíců od doby převzetí zboží a jeho 

řádného zaplacení. V případě, že odběratel nemůže odebrat zboží a nedohodne se s dodavatelem na náhradním termínu dodání, 

záruka začíná běžet od data vystavení faktury.  

Záruka platí na území České republiky a států, jejichž právní předpisy a pracovní postupy vyplývají z platných norem 

obdobných všem okolním státům. 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

1. Záruka platí při použití strojů, zařízení a nářadí v běžném pracovním prostředí. Stroje a zařízení (s výjimkou 

ručního nářadí) jsou určené k práci v zastřešených prostorách. Záruka se nevztahuje při použití strojů v 

korozívním, nebo agresivním prostředí. 

2. Záruka neplatí v případě použití strojů a zařízení nevhodným způsobem tj. mimo běžné pracovní postupy obsažené 

v montážních návodech a mimo pokyny výrobce. Jedná se zejména o dodržení podmínek tloušťky ohýbaného a stříhaného 

plechu.  

3. Záruka se nevztahuje na případné známky koroze pozinkovaných částí strojů, které je nutno pravidelně ošetřovat 

konzervačními přípravky. Jedná se zejména o období, kdy zařízení zůstává po delší dobu v klidu.  

4. Záruka platí, jestliže se stroje, zařízení a nářadí skladují ve vhodných zastřešených a větraných místnostech. 

5. Veškeré ruční nářadí je nutno po dokončené práci očistit a v případě delšího skladování ošetřit vhodným 

konzervačním přípravkem.  

6. Záruka platí, jestliže se zařízení udržuje odborným způsobem a nahromaděné nečistoty a usazeniny jsou správně a 

pravidelně odstraňovány.  

7. Záruka se může uplatnit jen v případě, že poškození není způsobené vlivem opotřebení s ohledem na stáří pořízeného 

výrobku.  

8. Záruka se může uplatnit jen v případě, kdy odběratel řádně uhradil své závazky vůči dodavateli.  

 

POSTUP REKLAMACE 

Nezbytnou podmínkou vyřízení reklamace je předložení tohoto záručního listu, spolu s fakturou, dodacím listem nebo účtenkou 

o koupi. Tyto dokumenty jsou nezbytné pro identifikaci dodávky zboží. 

Záruční list musí obsahovat razítko, datum a podpis zaměstnance společnosti Onems s.r.o. oprávněného k podpisu záručního 

listu. 

V případě uznané reklamace, společnost Onems s.r.o. má právo svobodně zvolit způsob vyřízení reklamace, který je pro 

zákazníka závazný. 

Záruční zodpovědnost je omezena hodnotou původně koupeného zboží. Společnost Onems s.r.o. nezodpovídá za žádné přímé a 

nepřímé ztráty vzniklé následkem poškození (přepravní náklady, ušlý zisk apod.), kterých se záruka týká. 

ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ 

Společnost Onems s.r.o. odpovídá za přímé vady výrobků, které jsou zjištěné v okamžiku jejich převzetí kupujícím, což 

kupující stvrzuje podpisem dodacího listu. Vady, které nelze zjistit při odběru, je povinen kupující nahlásit nejpozději do 

10 dnů od převzetí zboží resp. písemně tuto skutečnost reklamovat. Odpovědnost za vady dodaného zboží je rovná pouze do 

výše kupní ceny dodaného zboží, resp. jeho části postiženého vadami snížené o hodnotu roční amortizace ve výši 7% kupní 

ceny. Provedením registrace zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. Společnost Onems 

s.r.o. se zavazuje, že údaje nebudou poskytnuty třetím osobám. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Svým vlastnoručním podpisem stvrzujete, že jste byli seznámeni s výše uvedenými záručními podmínkami, které jsou nezbytně 

nutné pro uznání případné reklamace výrobku. 

Typ zařízení (název, typ, model, označení):……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum převzetí výrobku:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jméno a Příjmení odběratele:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Číslo faktury:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

-----------------   ------------------------   ---------------------- 

              Záruční list vydal              Datum vyplnění registrace                  Podpis odběratele 

http://www.levneohybacky.cz/

