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RUČITEL
Při nákupu mimo USA a Kanadu: Pokud jste nákup uskutečnili mimo USA a Kanadu, tuto omezenou záruku uděluje společnost Webfleet Solutions B.V., De Ruijterkade 154, 1011 AC Amsterdam, 
Nizozemsko, přičemž omezení odpovědnosti je vyhrazeno v její prospěch. 

CO TATO ZÁRUKA POKRÝVÁ
1 Společnost Webfleet Solutions B.V. (dále jen „Webfleet Solutions“) vám zaručuje, že hardware bude při běžném používání po dobu jednoho (1) roku od data, kdy jste hardware poprvé zak-
oupili („záruční doba“), bez závad zpracování a materiálu („závady“). V záruční době bude společnost Webfleet Solutions provádět opravy či výměnu hardwaru podle vlastního uvážení („omezená 
záruka“), aniž by vám účtovala náhradní díly či práci. Tato omezená záruka pokrývá pouze výměnu hardwaru. Pokud dojde k opravě hardwaru po uplynutí záruční doby, záruční doba opravy 
vyprší šest (6) měsíců od data opravy.

CO TATO ZÁRUKA NEPOKRÝVÁ
2 Omezená záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, neplatí v případech, kdy došlo k otevření či opravě hardwaru osobou neautorizovanou společností Webfleet Solutions a nepokrývá 
opravu ani výměnu žádného hardwaru ani jeho části při poškození vlivem: nesprávného používání, vlhkosti, tekutin, blízkosti či vystavení teplu a nepředvídané události, zneužití, nedodržení 
pokynů dodaných s hardwarem, nedbalosti či nesprávného použití. Omezená záruka nepokrývá fyzické poškození povrchu hardwaru. Tato omezená záruka nepokrývá žádný software, který 
může být s hardwarem dodán nebo na něm nainstalován. Omezená záruka se nevztahuje na instalaci, odstranění či údržbu hardwaru nebo jakékoli náklady s tím spojené.

JAK UPLATNIT ZÁRUČNÍ NÁROK
3 Pokud chcete uplatnit záruční nárok týkající se závady, musíte se během záruční doby obrátit na společnost Webfleet Solutions prostřednictvím stránky www.webfleet.com, závadu popsat a 
pokud je třeba, získat číslo reklamace RMA (Return Materials Authorization). Hardware musíte v záruční době spolu s číslem reklamace RMA přiděleným společností Webfleet Solutions a popisem 
závady vrátit na adresu, kterou vám poskytne společnost Webfleet Solutions. Pokud vznikne závada a společnost Webfleet Solutions obdrží v rámci této omezené záruky platný nárok po uplynutí 
prvních sto osmdesáti (180) dnů záruční doby, je společnost Webfleet Solutions oprávněna účtovat vám jakékoli přiměřené náklady na dopravu a manipulaci vzniklé v souvislosti s opravou či 
výměnou hardwaru. Musíte jednat v souladu s veškerými dalšími případnými postupy vracení zboží, které si vyhrazuje společnost Webfleet Solutions.

VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA
4 Některé země nemusí umožňovat vyloučení či omezení poškození. Pokud je jakákoli část této omezené záruky považována za neplatnou či nevymahatelnou, zbývající část omezené záruky 
zůstává platná s plnou účinností.

5 Tato omezená záruka je jedinou výslovnou zárukou, kterou máte, a je poskytována místo jakýchkoli dalších výslovných záruk nebo podobných závazků (pokud existují) vzniklých formou 
inzerce, dokumentace, balení či jiných sdělení.

6 Kromě omezené záruky a v maximálním rozsahu, který je povolen platnými zákony, poskytují společnost Webfleet Solutions a její dodavatelé hardware „TAK, JAK JE, A S VEŠKERÝMI NE-
DOSTATKY“, a tímto se zříkají všech jiných záruk a podmínek, ať výslovných, předpokládaných nebo zákonných, mimo jiné včetně veškerých (pokud existují) předpokládaných záruk, povinností či 
podmínek uspokojivé kvality, vhodnosti pro určitý účel, spolehlivosti či dostupnosti, přesnosti nebo úplnosti reakcí, výsledků, odborných snah, nepřítomnosti virů a přiměřené péče a dovedností, 
vše s ohledem na hardware, a poskytnutí či neschopnosti poskytnout podporu nebo jiné služby, informace, software a související obsah prostřednictvím hardwaru nebo jinak vyplývající z použití 
hardwaru. S ohledem na hardware se rovněž neposkytuje záruka nerušeného užívání, nerušeného vlastnictví nebo nenarušení.  Tato výjimka se nevztahuje na 

 (I) žádnou předpokládanou podmínku týkající se vlastnického práva a 

 (II) žádnou předpokládanou záruku týkající se shody s popisem.

7 Tato omezená záruka nemá vliv na žádná zákonná práva spadající pod platné vnitrostátní právní předpisy určující prodej spotřebního zboží.

8 Tuto omezenou záruku nelze přenést na žádnou další osobu.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
9 Společnost Webfleet Solutions ani její dodavatelé neponesou vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost za žádná poškození přímá, nepřímá, náhodná, následná ani jiná (mimo jiné včetně 
všech případů poškození následkem neschopnosti použít vybavení nebo získat přístup k datům, ztráty dat, obchodní ztráty, ztráty zisků, přerušení podnikání a podobně) na základě použití nebo 
neschopnosti použít hardware i přesto, že společnost Webfleet Solutions předtím informovala o možném vzniku takových poškození. 

10 Bez ohledu na jakákoli poškození, která jste mohli způsobit z jakéhokoli důvodu (mimo jiné včetně veškerých poškození uvedených v tomto dokumentu a všech přímých nebo obecných

poškození ve smlouvě či čehokoli jiného) celková odpovědnost společnosti Webfleet Solutions a veškerých jejích dodavatelů bude omezena na částku, která byla za hardware reálně zaplacena.

11 Společnost Webfleet Solutions neponese odpovědnost za 

 (I) jakýkoli podvod ze strany svých zaměstnanců a/nebo zástupců; nebo 

 (II) jakékoli podvodné uvedení v omyl ze strany svých zaměstnanců a/nebo zástupců.

12 Bez ohledu na výše uvedené nebude omezena odpovědnost žádné ze stran za smrt nebo fyzické poranění následkem její vlastní nedbalosti.

Omezená záruka společnosti Webfleet Solutions

2019-10-01

1/1




