
1

MEZINÁRODNÍ ZÁRUKA
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ZÁRUKA

Na Vaše hodinky Rado® poskytuje výrobce 
Rado Watch Co. Ltd.* záruku v délce čtyřia-
dvaceti (24) měsíců od data nákupu ve smys-
lu těchto záručních podmínek. Mezinárodní 
záruka Rado zahrnuje materiálové a výrobní 
závady, které vznikly při dodání zakoupených 
hodinek Rado („závada“). Záruka nabývá 
 platnosti pouze tehdy, pokud byl záruční list 
oficiálním prodejcem Rado úplně a správně 
vyplněn a orazítkován („platný záruční list“). 

Během záruční doby máte po předložení 
platného záručního listu právo nechat si 
jakoukoliv závadu zdarma opravit. Pokud 
nelze provést vhodnou opravu pro obnovení 
správné funkce Vašich hodinek Rado, 
garantuje Rado Watch Co. Ltd. náhradu, a to 
hodinky Rado se stejnými nebo podobnými 
vlastnostmi. Záruka na náhradní hodinky 
končí čtyřiadvacet (24) měsíců od data 
nákupu nahrazených hodinek. 

Záruka výrobce se nevztahuje na:
–  normální opotřebení, vzniklé běžným 

nošením a stárnutím (např. změny barvy a/
nebo materiálů nekovových pásků a řetízků, 
jako kůže, textilie, pryž);

–  všechna poškození součástek hodinek, 
 která souvisejí s nezvyklým / nesprávným 
 zacházením, nedostatkem péče, nehodami 
(nárazy, vyboulení, praskliny, rozbité 
sklíčko), nevhodným používáním hodinek a 
nedodržováním návodu k použití,  vydaného
společností Rado Watch Co. Ltd.;

–  nepřímé nebo následné škody jakéhokoliv
druhu, způsobené např. používáním, 
nefunkčností, poruchou nebo nepřesným 
fungováním hodinek Rado:

–  hodinky Rado, jestliže do nich bylo zasaho-
váno nepovolanou osobou (např. při výmě-
ně baterií, servisních zásazích, opravách), 
nebo pokud byl jejich původní stav změněn 
bez přispění Rado Watch Co. Ltd. 
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Rozsáhlejší nároky vůči Rado Watch Co. Ltd., 
jako např. na náhrada škod neuvedených 
v této záruce, jsou výslovně vyloučeny, s vý-
jimkou těch práv, která zákazníkovi přísluší 
vůči výrobci na základě závazných zákonných 
ustanovení. 

Poskytnutá záruka výrobce:
–  je nezávislá na jakékoliv eventuální 

prodejcem plněné záruce, za kteroužto je 
tento zodpovědný sám;

–  neomezuje ani příslušná práva kupujícího 
vůči prodávajícímu, ani jiná možná práva 
kupujícího vůči prodávajícímu, vzniklá na 
základě platných zákonných ustanovení. 

Zákaznický servis Rado Watch Co. Ltd. 
zaručuje bezvadnou opravu Vašich hodinek 
Rado. Pokud Vaše hodinky potřebují servisní
ošetření, obraťte se prosím na svého 
oficiálního obchodníka Rado nebo na Rado 
Service Center, uvedené v přiloženém 

seznamu. Tito provedou servisní výkon 
v souladu se standardy Rado Watch Co. Ltd.
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