
Záruka v trvání 3 roků na elektrické nářadí DEWALT pro Evropu 
 

Záruka na elektrické nářadí může být od data jeho zakoupení prodloužena na 3 roky 
v souladu s následujícími podmínkami: 
1. Registrace 
1.1 Výrobek je zaregistrován původním uživatelem výrobku DEWALT do 4 týdnů po 
jeho zakoupení na adrese www.DEWALT.cz/3. 
1.2 Jsou vyžadovány kontaktní údaje uživatele výrobku DEWALT, katalogové číslo 
nářadí, výrobní číslo a datový kód. 
1.3 Sady skládající se z řady nářadí jsou z registrace vyloučeny, jednotlivé nářadí ze 
sad musí být registrováno samostatně. 
2. Základní podmínky 
2.1 Záruka v trvání 3 roků na elektrická nářadí DEWALT pro Evropu je k dispozici 
původním uživatelům výrobků DEWALT, které byly zakoupeny u autorizovaných 
prodejců DEWALT v Evropě pro použití v jejich řemeslnické nebo profesní činnosti. 
Tato záruka na elektrická nářadí DEWALT pro Evropu není k dispozici osobám, které 
zakupují výrobky DEWALT pro účely dalšího prodeje nebo pronájmu. 
2.2 Tato záruka není převoditelná. Je k dispozici pouze původním uživatelům 
výrobků DEWALT, kteří zakoupili a zaregistrovali tento výrobek podle výše 
uvedených pokynů. 
2.3 Mimo záruční podmínky, které jsou popisovány v tomto dokumentu, platí také 
záruční podmínky uvedené v záruce na elektrická nářadí DEWALT pro Evropu. 
2.4 Oprava nebo výměna výrobku provedená v rámci této záruky neprodlužuje nebo 
neobnovuje dobu trvání této záruky. Záruka v trvání 3 roků je zahájena datem 
zakoupení výrobku a je ukončena po uplynutí 36 měsíců. 
2.5 Provedením registrace výrobku DEWALT v rámci záruky v trvání 3 roků na 
elektrické nářadí DEWALT pro Evropu, uživatel přijímá výše uvedené podmínky a 
také to, že se na tento výrobek nevztahuje záruka DEWALT 30-1-1 (vrácení do 30 
dnů bez rizika/1 rok kompletní záruka/1 rok servis zdarma) od 1. 1. 2016. 
3. Výrobky vyloučené ze záruky v trvání 3 roků na elektrické nářadí DEWALT 
pro Evropu. 
Kromě výrobků vyloučených ze záruky na elektrická nářadí DEWALT pro Evropu 
uvedených v části 3, jsou z této záruky vyloučeny také následující výrobky značky 
DEWALT. 
3.1 Montážní upevňovací nářadí, například vzduchové nastřelovací pistole, rázová 
nářadí používající prachové náplně. 
3.2 Baterie a nabíječky.  
3.3 Zrekonstruované nebo repasované výrobky označené doplňkovou značkou: 
„Zrekonstruováno ve výrobním závodě“ nebo značkou „Q“.  
3.4 Kompresory a generátory. 
3.5 Příslušenství, úložné systémy, ochranné pomůcky a oblečení 
4. Vytvoření reklamace v rámci záruky 
4.1 Chcete-li vytvořit záruční reklamaci, kontaktujte vašeho prodejce nebo najděte 
adresu nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT na adrese www.2helpU.com. 
4.2 Nářadí DEWALT musí být předáno prodejci nebo zástupci autorizovaného 
servisu DEWALT kompletní se všemi díly, s originálním dokladem o zakoupení a s 
platným certifikátem DEWALT na záruku v trvání 3 let. 
4.3 Společnost DEWALT si vyhrazuje právo zamítnout jakoukoli reklamaci v rámci 
této záruky, která podle názoru technika autorizovaného servisu není způsobena 
vadou materiálu nebo výrobní vadou nebo která není v souladu s uvedenými 
záručními podmínkami pro elektrické nářadí DEWALT pro Evropu. 
5. Změny záručních podmínek 
5.1 Společnost DEWALT si vyhrazuje právo přezkoumat a změnit svou záruční 
politiku, lhůty a způsobilost výrobku bez předchozího upozornění tak, jak bude 
považovat za vhodné. 
5.2 Aktuálně platné záruční podmínky týkající se elektrického nářadí DEWALT pro 
Evropu jsou k dispozici na www.2helpU.com, 


