
Gratulujeme Vám ke koupi Vašeho nového přístroje 
Schneider. S on-line registrací Vašeho nového 
přístroje Schneider získáváte naše záruční služby 
na dobu 36 měsíců od data zakoupení. S on-line 
registrací vyslovujete svůj souhlas s následujícími 
záručními podmínkami.

1. Všeobecné podmínky a on-line registrace
1.1.
V případě úspěšné registrace Vám společnost 
Schneider  Schneider Bohemia spol. s.r.o., Sulkov 
555, 33021 Líně (dále jen jako „Schneider airsys-
tems“) na základě těchto podmínek nabízí záruční 
servis na všechny nové mobilní kompresory a 
pneumatická nářadí Schneider  airsystems, které 
jsou odpovídajícím způsobem označeny v produk-
tovém katalogu, na obalu nebo na výrobku samot-
ném (dále jen jako „přístroje“), a to za předpokladu 
že jste koncovým uživatelem, ať už jako fyzická 
nebo právnická osoba, s pobytem/sídlem v České 
republice. Společnost Schneider airsystems 
nepřebírá vůči partnerským prodejcům, obchod-
ním pronajímatelům strojů nebo maloobchodníkům 
žádný záruční servis.

1.2.
Podmínky pro registraci:
 � On-line registrace do 30 dnů po datu zakoupení 

zboží, uvedeném na originálním účetním dok-
ladu, na internetových stránkách https://www.
schneider-airsystems.cz/Service/Warranty/
Pages/1-2-Warranty.aspx

1.3.
Po úspěšné registraci obdržíte potvrzení o záruce 
v elektronické nebo písemné podobě. Toto potvr-
zení se vztahuje vždy jen na registrovaný přístroj.

1.4.
Společně s těmito záručními podmínkami Vám 
společnost Schneider airsystems poskytuje 
dodatečná práva, která jsou k dispozici vedle 
Vašich smluvních a zákonných nároků z vad. Se 
záručními podmínkami není spojeno žádné zrušení 
platnosti, omezení nebo jiná změna smluvních 
nebo zákonných práv z vad.

1.5.
Poskytnutí záručního servisu nezpůsobuje žádné 
prodloužení záruční doby ani počátek běhu nové 
záruční doby. To samé platí pro promlčení sm-
luvních nebo zákonných práv z vad.

1.6.
Pokud byste měli nákup registrovaného přístroje 
ukončit nebo zrušit, ať už z důvodu zrušení smlou-
vy, odvolání, odporu nebo odstoupení, pak bude 
dotčený přístroj ze záruky vyloučen.

2. Záruční podmínky
2.1.
Záruční doba činí 36 měsíců a počíná běžet datem, 
který je uveden na originálním účetním dokladu o 
zakoupení zboží.

2.2.
V záručním případě Vám společnost Schneider air-
systems poskytne během záruční doby záruku dle 
volby společnosti Schneider airsystems formou 
bezplatné náhrady poškozených dílů nebo bez-
platné náhrady přístroje. 

Související náklady, vynaložené za tímto účelem, 
jako např. náklady na dopravu, komunikaci, práci a 
náhradní díly jsou k tíži společnosti Schneider air-
systems. Vyměněné díly nebo přístroje přecházejí 
do vlastnictví společnosti Schneider airsystems. 
Další nároky ze záruky zákazníkovi nepříslušejí.

2.3.
O záruční případ se jedná tehdy, když dodaný 
přístroj není prokazatelně bez materiálových a 
výrobních vad.

2.4.
O záruční případ se nejedná zejména v případě, 
když
 � nebylo během připojování, instalace, uvádění do 

provozu, provozu, používání a údržby přístrojů 
postupováno podle návodu k obsluze a podle 
ostatních podkladů jednotlivých přístrojů;

 � se jedná o díly podléhající opotřebení (zejmé-
na klínové řemeny, kuličková ložiska, sací filtry, 
oleje, těsnění, ventily, pojistné pístní kroužky, 
vložky zpětných ventilů, jističe motoru, trysky, 
hadice, nástrčné nátrubky, díly pohonu, klepací 
hroty, …);

 � došlo k jinak neodbornému používání, zejména 
v případě vnější síly (poškození pádem nebo 
úderem) a k jinak neodbornému namáhání, jako 
např. provoz s neschválenými médii;

 � došlo k závadám na přístrojích způsobených 
používáním neoriginálního příslušenství nebo 
neoriginálních náhradních dílů; 

 � na přístrojích nebyly prováděny změny, doplňky 
nebo opravy společností Schneider airsys-
tems nebo servisními partnery autorizovanými 
společností Schneider airsystems, nebo když 
došlo k rozložení přístrojů;

 � byl přístroj průběžně vystaven silnému 
opotřebitelnému používání,  zejména 
průmyslovému trvalému provozu, nebo když byl 
přístroj trvale nadprůměrně namáhán;

 � došlo k poškození spotřebního materiálu a 
příslušenství;

 � došlo na přístroji ke škodám z důvodu vnějších 
vlivů, jako např. škody během přepravy, škody 
z důvodu povětrnostních vlivů nebo jiných 
přírodních jevů. 

2.5.
Rozsah a uplatnění nároků ze záruky
Nároky ze záruky musí být vůči společnosti Schnei-
der airsystems uplatněny písemně neprodleně 
po zjištění vady a během záruční doby. Za tímto 
účelem musí být prodejci nebo společnosti Schnei-
der airsystems kompletně předložen nebo zaslán 
originální účetní doklad o zakoupení dotčeného 
přístroje, který musí obsahovat údaj o datu zakou-
pení výrobku a označení výrobku.

2.6.
Kontrolní a oznamovací povinnost podnikatels-
kých subjektů
Pokud jste přístroj zakoupili jako podnikatelský 
subjekt, pak je předpokladem pro uznání Vašich 
nároků ze záruky, že jste přístroje neprodleně po 
obdržení zkontrolovali a že jste případné rozpoz-

natelné vady oznámili společnosti Schneider air-
systems neprodleně, nejpozději do dvou týdnů 
po obdržení přístrojů, a v případě skrytých vad 
neprodleně po jejich zjištění.

Podnikatelským subjektem jste, když jste při 
uzavření kupní smlouvy jednali v rámci výkonu 
Vaší podnikatelské nebo samostatně výdělečné 
činnosti. To platí jak pro fyzické, tak i pro právnické 
osoby a právní osobní společnosti.

3. Závěrečná ustanovení
3.1.
Změna Vašich zákaznických údajů
Změní-li se Vaše údaje o zákazníkovi, žádá Vás 
společnost Schneider airsystems o jejich neprod-
lené sdělení prostřednictvím kontaktního formuláře 
na našich internetových stránkách www.schneider-
airsystems.cz, telefonicky nebo prostřednictvím 
naší servisní linky 377 201 049 nebo poštou na 
Schneider Bohemia spol. s.r.o., Sulkov 555, 33021 
Líně. Vícenáklady vzniklé zastaralými údaji o zá-
kazníkovi nemohou být společností Schneider air-
systems převzaty.

3.2.
Změny služeb
Společnost Schneider airsystems si vyhrazuje 
právo zcela nebo částečně zastavit, doplnit nebo 
změnit záruční servis, popř. tyto záruční podmínky 
při dodržení přiměřené lhůty, v případě závažného 
důvodu i bez dodržení takovéto lhůty, a to s 
přiměřeným zachováním Vašich zájmů.

3.3.
Ostatní ustanovení
 � Platí právo Spolkové republiky Německo s 

výhradou Úmluvy OSN o smlouvách o me-
zinárodní koupi zboží (CISG).

 � Výlučným místem soudu pro všechny spory 
vyplývající ze záruky je sídlo společnosti Schnei-
der airsystems.

 � Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto 
záručních podmínek zčásti nebo zcela neplat-
né nebo neúčinné, nebo nastane-li v těchto 
záručních podmínkách nějaká mezera, nedotýká 
se to platnosti ostatních ustanovení. Místo 
neplatného nebo neúčinného ustanovení se 
použije takové platné nebo účinné ustanovení, 
které se účelu neplatného nebo neúčinného 
ustanovení blíží co nejvíce. V případě mezery se 
použije takové ustanovení, které by odpovídalo 
tomu, co by bylo za účelem těchto záručních 
podmínek sjednáno.
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