
Omezená záruka ClearPlex
Výrobce Neviditelné ochranné fólie  na čelní sklo, společnost ClearPlex® (dále jen „ClearPlex®“) zaručuje svým zákazníkům, kteří 
si zakoupí originální výrobek, že Neviditelná ochranná fólie na čelní sklo odpovídá předpokládanému účelu jejího použití, a do oběhu 
je uváděna bez výrobních vad. Spolu se zákonem stanovenými zárukami, a bez vyloučení záruky na výrobek, se Omezená záruka 
(dále jen „Omezená záruka“) omezuje na dobu jednoho roku nebo na ujetí 20 000 kilometrů od data aplikace, a to podle toho, co 
nastane dříve. Tato záruka na výrobek vylučuje jakékoliv nároky po uplynutí období jednoho roku od nákupu. Omezená záruka je 
omezena výhradně na původního kupujícího a nelze ji převádět na jiné osoby.

Omezená záruka se vztahuje výhradně na vady vzniklé při výrobě Neviditelné ochranné fólie na čelní sklo, které nebylo možné při ní 
odhalit (včetně, nikoliv však omezené na výrazné sežloutnutí, popraskání, vznik bublin či odlupování) a které vzniknou při řádném, 
vhodném a stanoveném způsobu používání Neviditelné ochranné fólie  na čelní  sklo. Nevztahuje se na znehodnocení Neviditelné 
ochranné  fólie  na čelní  sklo  způsobené  havárií,  nárazem,  nedbalostí,  používáním  v rozporu  s jejím  určením,  poškozením, 
zanedbáním, nesprávným použitím, úpravou či úmyslným poškozením, ani na znehodnocení z nich vyplývající.  Uvedené faktory 
nezohledňuje ani v případě jejich výskytu u produktu nevyrobeného společností ClearPlex, nebo při údržbě prováděné společností, 
která není součástí ClearPlex, nebo pokud byly způsobeny nevhodným používáním, nesprávnou instalací nebo nesprávným postupem 
instalace resp. zaviněním ze strany instalátora. Žádný zprostředkovatel, zástupce, instalátor či zaměstnanec není oprávněn měnit, 
rozšiřovat, omezovat, upravovat nebo navyšovat závazky resp. omezení vyplývající z Omezené záruky.

Tato  omezená  záruka  se  vztahuje  pouze  na  již  zmiňovanou  kvalitu  od  výrobce.  Neuznává  žádné  jiné  záruky,  ať  se  jedná  o 
vyslovenou odpovědnost za vady či záruku ze zákona. Odpovědnost za kvalitu instalace Neviditelné ochranné fólie na čelní sklo nese 
výhradně instalátor ochranné fólie na čelní sklo. 

Omezená záruka se nevztahuje na nahodilé škody vzniklé náhodou nebo při prodeji, instalaci, nasazení či nesprávném použití, resp. 
vylučuje jakoukoliv odpovědnost společnosti ClearPlex a/nebo instalátora neviditelné ochranné fólie na čelní sklo, byť spadají pod 
účinnost Omezené záruky či záruky ze zákona, dále i tehdy, pokud je nevylučuje ani tato záruka.

Záruka se nevztahuje na způsobilost neviditelné ochranné fólie na čelní sklo k uvedení do oběhu ani na možnost jejího použití. 
Neuznává žádné jiné záruky, ať se jedná o vyslovenou odpovědnost za vady či záruku ze zákona. Společnost ClearPlex neposkytuje 
žádnou záruku na nic, co se týká vzhledu, formy či dekorace výrobku.

V některých státech nelze ze záruční doby vyloučit škody nahodile vzniklé či nepředvídatelné, a proto je možné, že shora uvedená 
vyloučení a omezení se na Vás nevztahují.

Nepoužívejte své motorové vozidlo, pokud Neviditelná ochranná fólie na čelní sklo sežloutla, popraskala, vznikly pod ní bubliny, 
odloupla se nebo se jiným způsobem porušila její čirost. Motorové vozidlo používané za těchto podmínek může Vám, na Vašem 
motorovému  vozidlu  či  jiným  osobám  způsobit  vážné  škody  či  zranění.  Společnost  ClearPlex® tímto  odmítá  nést  jakoukoliv 
odpovědnost  za  škody a  poranění  způsobená motorovým vozidlem provozovaným za shora  uvedených podmínek.  Neviditelnou 
ochrannou fólii na čelní sklo ClearPlex je třeba odstranit ihned při jejím shora uvedeném fyzickém poškození.

Jak lze uplatnit Omezenou záruku?
V době trvání Omezené záruky poskytnuté na dobu jednoho roku bude Vaše Neviditelná ochranná fólie na čelní sklo opravena nebo 
vyměněna  po prokázání  nákupu  fólie  a  její  nedokonalosti  resp.  pokud  bude  příslušné  motorové  vozidlo  přistaveno  zpět 
k regionálnímu instalátorovi ClearPlex.

Bez  ohledu  na  oprávněnost  odpovědnosti  společnosti  ClearPlex® (či  instalátora)  nemůže  výše  nároku  přesáhnout  kupní  cenu 
Neviditelné ochranné fólie na čelní sklo, na kterou se škoda, poškození či finanční ztráta uplatňuje. Pro získání jakýchkoliv dalších 
informací týkajících se Omezené záruky se obraťte na místně příslušného instalátora nebo bezprostředně na společnost ClearPlex®.

Uplatnění záruky: K uplatnění Vaší záruky u společnosti ClearPlex musí autorizovaný instalátor nejpozději do 30 dnů po instalaci 
zaregistrovat  provedení instalace na stránce  http://www.clearplex.cz/registrace,  včetně nezbytných údajů.  Při  neprovedení  této 
registrace přechází odpovědnost vyplývající ze záruky na společnost provádějící instalaci, která tak nese veškeré náklady vzniklé 
v souvislosti s výše uvedenými problémy v době záruky. Záruka náleží původnímu kupujícímu a nelze ji převádět na jinou osobu. 
Záruku nelze rozšířit nad rámec toho, co je shora popsáno. Záruka se vztahuje pouze na výrobek pocházející od výrobce. Za kvalitu 
instalace nese odpovědnost výhradně instalátor fólie.

Obdržel(a) jsem osvědčení o instalaci, beru na vědomí výše uvedené podmínky a souhlasím s nimi.
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