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Záruka na prorezavění vnitřního pláště myček na nádobí 
 
Vedle obecné záruky na domácí spotřebiče nyní poskytujeme dle níže uvedených podmínek také záruku na 
prorezavění vnitřního pláště myček na nádobí (projeví-li se směrem zevnitř ven). Níže uvedené záruční 
podmínky, popisující předpoklady a rozsah námi poskytované speciální záruky, nemají vliv na zákonnou 
odpovědnost prodejce vyplývající z běžné prodejní smlouvy s koncovým zákazníkem:  
 
1. Poskytujeme záruku na prorezavění vnitřního pláště myček na nádobí (směrem zevnitř ven) za 

následujících podmínek (čl. 2 - 6). 
 
2. Záruční doba trvá 10 let a začíná běžet po zakoupení spotřebiče prvním koncovým zákazníkem. Pro 

uplatnění záruky je nutné doložit originální doklad o zakoupení spotřebiče včetně uvedeného data 
nákupu. 

 
3. Záruku nelze uplatňovat, pokud k prorezavění vnitřního pláště (směrem zevnitř ven) došlo z 

důvodu nesprávného užívání, používání neobvyklého pro domácnost, nedodržení návodu k obsluze 
nebo nedodržení montážních pokynů.  
 
V případě, že opravu spotřebiče či jiný zásah do spotřebiče provedla osoba námi neoprávněná a 
odborně nezpůsobilá, nárok na poskytnutí záruky zaniká.  

 
4. Garanční oprava bude v případě uznání tohoto nároku provedena dle našeho uvážení bezplatnou 

opravou na místě nebo výměnou za spotřebič bezvadný. Vyměněné díly nebo spotřebiče se stávají 
majetkem BSH domácí spotřebiče s.r.o.  

 
5. Garanční oprava nezpůsobuje zahájení nové záruční doby. Záruka na vyměněné díly končí 

uplynutím záruční doby celého spotřebiče.  
 
6. Další nároky, zvláště pak na náhradu škod vzniklých mimo spotřebič, jsou vyloučeny, nevyplývá-li 

taková odpovědnost přímo ze zákona.  
 
Tyto záruční podmínky jsou platné pro myčky zakoupené v České republice. Záruční podmínky platí také v 
případě převezení myčky do zahraničí, jsou-li v dané zemi srovnatelné technické podmínky (např. napětí, 
frekvence, atd.), je-li myčka vhodná pro dané klimatické a životní prostředí, a je-li v dané zemi vybudována 
naše zákaznická servisní síť.  Pro spotřebiče zakoupené v zahraničí platí záruční podmínky vydané naším 
oprávněným zástupcem v dané zemi.  
 
Tato záruka se řídí českým právním řádem s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi 
zboží (CISG). 
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