
ZÁRUKA NA NABÍJE ČKY ZNA ČKY PANASONIC  
 
Společnost Panasonic Energy Europe NV (dále uváděna jen jako „PANASONIC“ ) zaručuje, že v době 
odeslání ze společnosti PANASONIC bude každá nabíječka značky PANASONIC (dále uváděna pouze pod 
označením „nabíječka PANASONIC“ ) splňovat aktuální zveřejněné technické údaje společnosti 
PANASONIC, které platí v době odeslání z výrobního závodu, a po dobu záruky (dále uváděna jako „záruční 
doba“ ), která je popsána níže, nebude vykazovat žádné vady materiálu ani provedení.  
 
Omezená záruka (dále uváděna jako „omezená záruka“) popsaná v tomto dokumentu podléhá následujícím 
podmínkám, ustanovením a omezením:  

1.  Na nové nabíječky Panasonic se vztahuje záruční doba 5 let. 

2.  Jedinou povinností společnosti PANASONIC vyplývající z této omezené záruky je buď oprava, výměna nebo 
úprava nabíječky Panasonic kryté zárukou, a to podle uvážení společnosti PANASONIC poté, co společnost 
PANASONIC po přiměřené kontrole v průběhu uvedené záruční doby stanoví, že je nabíječka Panasonic vadná. 
Všechny záruční kontroly, opravy a úpravy musejí být prováděny společností PANASONIC. Všechny záruční 
reklamace musejí obsahovat doklad o nákupu, v němž je uvedeno datum nákupu. 

3.  Omezená záruka bude platná pouze v případě, že (i) uživatel po prvním přijetí nabíječky Panasonic provede 
přiměřenou kontrolu a bude neprodleně informovat společnost PANASONIC o veškerých zjevných vadách a 
(ii) uživatel dodrží všechny postupy uplatnění záruční reklamace, které jsou popsány níže. 

NA CO SE ZÁRUKA NEVZTAHUJE  

Tato omezená záruka vylučuje veškerá poškození, včetně poškození jakékoli nabíječky Panasonic, vzniklá 
v důsledku:  nedodržení návodu k použití vydaného společností PANASONIC a dalších pokynů společnosti 
PANASONIC; zneužití; nesprávného použití; jiného použití než běžného použití v domácnosti; nedbalosti; nehody; 
požáru; povodně; zásahu vyšší moci; nevhodného použití; připojení k vedení o nesprávném napětí a k nevhodným 
zdrojům energie; použití nesprávných pojistek; přehřátí; kontaktu s vysokým napětím nebo škodlivými látkami nebo 
v důsledku jiných událostí, které jsou mimo kontrolu společnosti PANASONIC. Tato omezená záruka se nevztahuje 
na žádná zařízení, která nebyla vyrobena nebo dodána společností PANASONIC, a v případě potřeby se nevztahují 
ani na žádné škody ani ztráty způsobené používáním jakékoli nabíječky Panasonic mimo území EU nebo EEA. Přijetím 
nabíječky Panasonic uživatel souhlasí, že pečlivě zhodnotí vhodnost nabíječky Panasonic pro zamýšlený účel použití 
a že si pečlivě prostuduje a bude přísně dodržovat všechny pokyny dodané společností PANASONIC (například 
všechny aktualizované informace o nabíječce Panasonic, které lze získat z webových stránek společnosti 
PANASONIC). Tato omezená záruka v žádném případě nekryje žádná poškození vzniklá během dopravy nabíječky 
Panasonic do společnosti PANASONIC nebo zpět.  Tato omezená záruka se také nevztahuje na žádnou baterii ani 
baterie, které byly dodány, používány nebo zakoupeny pro nabíječku Panasonic.  

Uživatel souhlasí s tím, že následující okolnosti budou mít za následek zrušení platnosti výše uvedené omezené 
záruky: (i) změna, odebrání nebo manipulace s jakýmikoli štítky umístěnými na nabíječce Panasonic nebo (ii) 
veškeré neoprávněné demontáže, opravy nebo úpravy nabíječky Panasonic. Společnost PANASONIC nebude 
v žádném případě odpovědná za žádné náklady ani za žádné škody vzniklé v důsledku jakýchkoli změn, úprav nebo 
oprav nabíječky Panasonic, které nebyly výslovně a písemně schváleny společností PANASONIC. Společnost 
PANASONIC nebude odpovědná ani za ztrátu nebo poškození nabíječky Panasonic ani žádného jiného zařízení 
vzniklého v době, kdy bylo v držení společnosti PANASONIC. 

Výše uvedená omezená záruka představuje jedinou záruku poskytovanou společností PANASONIC a nahrazuje 
všechny ostatní záruky, ať výslovně uvedené nebo implicitně předpokládané, například, ale nikoli výhradně, 
předpokládané záruky obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel a veškeré předpokládané záruky vyplývající 
z průběhu výkonu, z průběhu obchodování nebo z využívání obchodu. Pokud společnost PANASONIC podstatným 
způsobem dodrží postupy uplatnění záruční reklamace, které jsou popsány níže, pak budou tyto postupy představovat 
jediné a výlučné nápravné opatření uživatele za porušení omezené záruky. 



Společnost PANASONIC nebude v žádném případě odpovědná za žádné nepřímé, zvláštní, náhodné ani následné 
škody ani za žádné krytí, ztrátu informací, zisku, příjmů nebo použití založené na jakémkoli nároku uživatele 
vyplývajícím z porušení záruky, porušení smlouvy, nedbalosti, přísné odpovědnosti nebo z jakékoli jiné právní 
teorie. Odpovědnost společnosti PANASONIC v žádném případě nepřesáhne částku, kterou uživatel zaplatil za 
nabíječku Panasonic. Do té míry, že příslušné platné zákony nepovolují vyloučení nebo omezení náhodných, 
následných nebo podobných škod, nevztahují se na takové škody předchozí omezení. 

POSTUPY UPLATNĚNÍ ZÁRUČNÍ REKLAMACE  

1.  Jestliže se u vaší nabíječky Panasonic vyskytly problémy, musíte se nejprve obrátit na prodejce značky 
PANASONIC, u něhož jste nabíječku zakoupili. Jestliže problém nelze vyřešit prostřednictvím vašeho prodejce 
značky PANASONIC, obraťte se prosím na oddělení služeb zákazníkům společnosti PANASONIC na adrese 
Panasonic Energy Europe N.V, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgie nebo nás kontaktujte prostřednictvím 
našich webových stránek www.panasonic-batteries.com.   

2.  Pokud poté, co společnost PANASONIC přijme nabíječku Panasonic a provede diagnostické testování, stanoví 
společnost PANASONIC, že se na problém vztahuje omezená záruka, budou provedeny nutné opravy anebo úpravy 
a správně fungující nabíječka Panasonic vám bude neprodleně doručena. Jestliže problém není kryt omezenou 
zárukou, bude vám sdělen důvod a poskytneme vám odhad nákladů na opravu. Jestliže poskytnete společnosti 
PANASONIC oprávnění k provedení údržby nebo opravy nabíječky Panasonic, bude práce neprodleně provedena a 
nabíječku Panasonic vám odešleme. Naúčtujeme vám veškeré náklady na testování, opravy a úpravy, které nejsou 
kryty omezenou zárukou, a také náklady na dopravu. 
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