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Je to jednoduché: Skupina ContiTech
Power Transmission Group poskytuje
registrovaným servisním dílnám 5letou
záruku na všechny výrobky pro automobilový trh poprodejních služeb.
>>Samozřejmě: Bezplatná oprava
nebo výměna
>>Vztahuje se na: Všechny produkty pro
automobilový trh poprodejních služeb.
>>Přímo: Servisní dílny se zde zaregistrují
jednoduše a úplně zdarma:
www.contitech.de/5

5letá záruka

Záruční podmínky
Výrobky ContiTech splňují nejpřísnější standardy kvality a jsou vyráběny s použitím nejmodernějších výrobních procesů a materiálů. Jsme proto první volbou mezi výrobci originálního
vybavení pro velký počet výrobců vozidel a máme certifikaci podle ISO 9001:2008, ISO/TS
16949:2009, ISO 50001:2011 a ISO 14001.
Protože jsme přesvědčeni o kvalitě našich výrobků, zaručujeme, že všechny výrobky ContiTech Power Transmission Group z výrobkové řady pro automobilový poprodejní servis, používané pro osobní vozidla, nemají žádné vady v souladu s platnými technickými normami.

Záruční podmínky smí servisní provozovna uplatnit pouze v případě, že se registrovala na
našich webových stránkách www.contitech.de/5 a přijala záruční podmínky. Záruka se vztahuje pouze na výrobky namontované po datu registrace. Držitel záruky souhlasí, že budeme
používat jeho údaje výhradně pro účely interního vyhodnocení a že bude přijímat newsletter
ContiTech e-mailem na registrovanou adresu (držitel může tento souhlas odvolat). Uživatel
může své uložené údaje kdykoli vymazat. Následkem toho také automaticky zanikají všechna
práva podle záruky.
Výrobek musí být namontován kvalifikovaným profesionálem (v automobilové dílně). Záruka
se anuluje a zaniká, pokud byl výrobek nesprávně namontován nebo s ním bylo nesprávně
zacházeno, ale také pokud nebyly dodrženy specifikace výrobce vozidla (např. intervaly výměn, pokyny pro opravy či údržbu). Záruka se dále nevztahuje na případy, kdy se výrobek
porouchá v důsledku běžného opotřebení, vnějších vlivů (cizí materiály, působení kapalin atd.)
nebo v důsledku nesprávných provozních, resp. okolních podmínek (např. tuning, závodění).
Tato doplňková záruka výrobce nemá žádný vliv na Vaše zákonná práva. Tato záruka se řídí
zákony Spolkové republiky Německo, s výjimkou ustanovení o mezinárodním právu soukromém a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
*) 47 evropských zemí, viz registrační formulář se seznamem zemí
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Záruka platí výhradně pro automobilové opravárenské dílny v zúčastněných zemích* po dobu
5 let od data, kdy je výrobek namontován. Bude-li náš výrobek vykazovat vadu materiálu
nebo výroby, opravíme nebo vyměníme vadný výrobek ContiTech. Nárok podle záruky zpracovává distributor, od kterého byl výrobek zakoupen. Je nutné předložit doklad o nákupu dílu/
dílů a doložit datum montáže.
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Váš kontaktní partner v daném místě
www.contitech.de/contactlocator

Data, návody nebo další
technické informace v PIC na
www.contitech.de/pic nebo jednoduše po naskenování kódu QR.

PTG 1015 CZ 10.16 (Bud/Lei) Klimaticky neutrálně vytištěno tiskárenskými podložkami ContiTech Offset.

Kontakt
ContiTech Antriebssysteme GmbH
Philipsbornstraße 1
Hannover, Německo
Techn. hotline +49 (0)511 938-5178
aam@ptg.contitech.de

