záruění podmínky spo|eěnosti centra| Eastern Europe
spoIeěnost JURA cEE VertriebsgesmbH, poskytuje na tento přístroj, kteď by| koncipován a konstruován pro pouŽiti
V domácnosti, konečnému odběrate|i navíc k jeho práVům na záruku vůčjprodejci za nás|edujicích podmínek záruku
Výrobce o délce

25 měsíců od data prvního nákupu

1
2

Na Výrobky' které pod|éhajíse|ektivni výhradní distribuční dohodě, je záruka V'ýrobcé poskýována jen tehdy'
pokud byl přístroj JURA získán od autorizovaného odborného prodejce spo|ečnosti JURA'

závady jsou během záručni doby odstraňovány spo|ečností JURA' Přitom se provádÍ záručníservis pod|e vo|by
spo|ečnosti JURA odstraněním závady (opravou), \^ýměnou vadných součástí nebo vrýměnou přístroje.
Provádění záručníhoservisu má za nás|edek buď prod|oužení nebo obnovenízáruění doby od počátku.
Vyměněné součásti přecházejí do majetku spo|ečnosti JURA'

3

4
5
6
7

P|něni ze záruky odpadá za škody nebo závady, které Vznikly nás|edkem nepředpisového připojení,
neodborného zacházeni nebo přepravy, opravy nebo přestaveb provedených neautorizovanými osobami a
rovněŽ nás|edkem nedodrŽování návodu k pouŽívání.Pokud nejsou dodrŽovány provozní a údrŽbové pokyny
spo|ečnosti JURA nebo pokud jsou pouŽívány jiné ošetřujíci výrobky než jsou vodní Íi|try JURA' čistici nebo
odvápňovací tab|ety JURA, které neodpovídají originá|ním specifikacím, pak je rovněž Vy|oučena jakáko|iv
záruka. Di|y podléhajícirych|ému opotřebení (např. těsnění, m|ecí kotouče, ventily) jsou ÍovněŽ vyjmuty za
záruky' stejně jako škody Vzniklé V|ivem cizích tě|es v m|ecím zařízení (např' kameny' dřevo, kance|ářské
sponKy).

Jako doklad k up|atnění nároku ze záruky p|atí potvzení o koupi s uvedenim data nákupu a typu přístroje. Pro
zjednodušení vyřizeni by pofuzení o koupi mě|o obsahovat navíc _ je-|i to moŽné - nás|edujíci údaje; Jméno a
adresu kupujicího a rovněž sériové čís|opřístroje'
Je-|i koneěný odběrate| podnik' právnická osoba nebo provoz přístoe neprobihá v domácí ob|asti' činízáruka
výrobce 12 měsíců.

Záruční servis je poskytován ve společnosti céntra| Eastern Europe' Na přístroje, které by|y získány v Evropě a
přeneseny do jiné evropské země, se poskytuji p|nění vŽdy v rámci záručnich podmínek spo|ečnosti JURA,
které jsou p|atné práVě pro tuto evropskou zemi.
ZárUčníservis se provádi Ve spo|ečnosti central Eastern Europe po předchozí dohodě na servisní horké
|ince 848 808 404 (za místnitari0 prostřednictvim zas|áni nebo předáni na

JURA CEE VertriebsgesmbH
servisni Horká

linka:

E-mail:
Provozni doba:
JURA servisní centrum

848 808 404 (za místnítarif)

servis@coffee-sce.com
Pondě|í až pátek 08:00 _ 18:00 hodin

Praha:

Coffee SCE Praha. s. r' o'
Kabešova 943/4
190 00 Praha 9 - Vysočany

Nebo prostřednictvím jiného autorizovaného servisního střediska JURA (seznam
na www.cz.lura.com)

Adresa

odbytu:

JURA Czech, s.

r. o.

Kabešova 943/4
cz-190 o0 Praha 9 _ Vysoč€ny

info@cz.jura.com
www.cz.iura.com

nebo prostřednictvím jiných autorizovaných servisnich středisek spo|ečnosti JURA (viz WWw'jura'com)'

