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Záruka na výrobky WAPRO
®
 spol. s r.o.  

 

Odpovědnost za vady zboží 
 

 

Na výrobky Wapro
®
 spol. s r.o. prodané a skladované v originálním neotevřeném 

balením s originální etiketou Wapro
®
 se vztahuje záruka na bezzávadnost  materiálu, 

provedení a optimální vlastnosti udávané výrobcem po dobu 12 měsíců od data výroby. 

Jediná povinnost Wapro
®
 spol. s r.o. a jediný nárok na nápravu  kupujícímu vyplývající ze 

záruky je omezena na opravu nebo výměnu reklamovaného výrobku. Náhrada výrobku bude 

provedena s dodací podmínkou DDP původní místo dodání. 

Wapro
®
 spol. s r.o. jasně odmítá jakékoliv a všechny nárokované nebo vyplývající 

záruky týkající se jejich výrobků, jiné než uvedená záruka výše. Toto odmítnutí zahrnuje, bez 

omezení, i záruku vhodnosti pro vlastní účel použití zákazníka (konečného spotřebitele). 

Výrobky Wapro
®
 spol. s r.o. jsou prodávány se srozuměním kupujícího, že je otestuje 

ve skutečných podmínkách použití a rozhodne výhradně dle vlastního rozhodnutí o 

vhodnosti a přijatelnosti pro zamýšlený účel použití. 

 

 

Omezení odpovědnosti 
 

Wapro
®
 spol. s r.o. nebude za žádných okolností odpovědné za náklady montáže, 

demontáže a opětovné montáže jakéhokoliv výrobku Wapro
®
 spol. s r.o. nebo montáže, 

demontáže a opětovné montáže výrobku obsahující jakýkoliv výrobek Wapro
®
 spol. s r.o., 

nebo za ztrátu použitelnosti výrobku nebo zařízení  kupujícího nebo za ztrátu obchodu, 

dobrého jména nebo zisku nebo inspekčních nákladů, nákladů na dopravu nebo skladování 

nebo vyskytlých nebo vyplývajících ztrát jakékoliv povahy nebo popisu které mohou 

vzniknout z prodeje výrobků Wapro
®
 spol. s r.o. prvnímu nebo i následnému kupujícímu. 

Wapro
®
 spol. s r.o. může na žádost kupujícího sjednat pojistnou smlouvu 

odpovědnosti za škody způsobené výrobkem dle požadavků kupujícího (výše plnění, rozsah 

pojistných událostí, jméno pojišťovny atd.) V případě sjednání takové pojistné smlouvy má 

kupující nárok na celou částku vyplacenou v případě uskutečněného plnění z pojistné 

události. 

Výše uvedené podmínky  jsou nadřazeny nad všechny jiné podmínky sjednané mezi 

kupujícím a firmou Wapro
®
 spol. s r.o. v případě, že jsou v rozporu. 

 

Kupující svým podpisem plně akceptuje výše uvedené záruční podmínky. 

 

 

 

 

 

 

 


