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DODATOK  
Štandardná záruka spoločnosti Elster s.r.o. (ďalej len Honeywell) – plyn a elektrina 

 
Rozsah záruky 
Záruky obsiahnuté v tomto dokumente sa vzťahujú výlučne na určené 
výrobky známe ako: plynomery, regulátory, príslušenstvo k nim 
a náhradné diely (ďalej len „výrobok“) a dodávané spoločnosťou 
Honeywell na základe navrhovanej dohody s kupujúcim. 
Záruky uvedené v tomto dokumente v súvislosti s výrobkom budú 
platiť v prípade, keď je výrobok skladovaný, inštalovaný, v prevádzke, 
keď sa používa a udržiava v súlade s pokynmi spoločnosti Honeywell, 
ktoré okrem iných zahŕňajú obsiahnuté informácie alebo navrhovanú 
dohodu s kupujúcim, technické údaje a pokyny na inštaláciu, návod na 
použitie a údržbu („pokyny“).  Záruky uvedené v tomto dokumente v 
súvislosti s výrobkami v maximálnom rozsahu povolenom platným 
zákonom vylučujú akékoľvek ďalšie záruky, výslovné, vyplývajúce zo 
zákona, štatútu alebo inak začlenené (výslovne alebo implicitne) do 
akejkoľvek dohody medzi spoločnosťou Honeywell a kupujúcim. 
Táto záruka sa vzťahuje výlučne na kupujúceho (fyzickú alebo 
právnickú osobu), ktorý nakupuje výrobok priamo od spoločnosti 
Honeywell.  Kupujúci môže rozšíriť alebo zmeniť túto záruku pre 
svojich vlastných zákazníkov, ale spoločnosť Honeywell nenesie žiadnu 
zodpovednosť v súvislosti s akoukoľvek dodatočnou zárukou, pokiaľ to 
nie je výslovne písomne dohodnuté. 
 
Materiály a vyhotovenie prác 
Ak je výrobok skladovaný, inštalovaný, prevádzkovaný, používaný a 
udržiavaný v súlade s pokynmi spoločnosti Honeywell a s výhradou 
obmedzení obsiahnutých v tomto dokumente, spoločnosť Honeywell 
zaručuje, že výrobok nebude mať vady konštrukcie, materiálu a 
spracovania po dobu dvadsaťštyri (24) mesiacov (ďalej len „záručná 
doba“) po dátume dodávky spoločnosťou Honeywell kupujúcemu.   
 
Elektronické zariadenia používané na zhromažďovanie a 
komunikáciu údajov 
V prípade, že výrobok je alebo obsahuje elektronické zariadenie 
používané na zhromažďovanie a rádiovú alebo linkovú komunikáciu 
údajov a bol uložený, nainštalovaný, prevádzkovaný, používaný a 
udržiavaný v súlade s pokynmi spoločnosti Honeywell, spoločnosť 
Honeywell zaručuje, že tento výrobok bude fungovať v súlade s 
pokynmi platnými pre záručné obdobie, pokiaľ nie je vystavený 
elektromagnetickým javom, ako sú okrem iného neprirodzené 
magnetické pole, žiarenie, elektromagnetický impulz alebo akýkoľvek 
mechanický zásah vedúci k zhoršeniu ochrany výrobku proti vniknutiu. 
Takýto výrobok tiež môže ponúknuť niekoľko konfigurovateľných 
dátových funkcií kupujúceho, ktoré sú továrensky nastavené 
spoločnosťou Honeywell počas výroby výrobku, ako je 
zaznamenávanie údajov, označovanie dátumovou pečiatkou, poplachy 
v prípade úniku, výbuchu a manipulácie.  Zatiaľ čo spoločnosť 
Honeywell vynaloží všetko primerané úsilie, aby zabezpečila, že tieto 
vlastnosti sú v súlade s požiadavkami kupujúceho pri expedícii zo 
závodu, ich výkon nebude zaručený.  Podobne sa dosahy rádiového 
prenosu môžu líšiť v závislosti od rôznych faktorov, okrem iných 
vrátane podmienok prostredia a/alebo miest inštalácie, a tieto rozsahy 
nie sú zaručené. 
 
Batériou napájané výrobky 
Ak je výrobok vybavený batériou a bol skladovaný, inštalovaný, 
prevádzkovaný, používaný a udržiavaný v súlade s pokynmi 
spoločnosti Honeywell, spoločnosť Honeywell zaručuje, že batéria 
bude pracovať v súlade s pokynmi platnými pre záručné obdobie, za 
predpokladu, že frekvencia komunikačných udalostí nepresiahne 
jednu (1) komunikáciu bežnej udalosti súboru údajov za deň. 
Ak z dôvodu chyby v materiáli a spracovaní výrobku dôjde počas 
záručnej doby k predčasnému vybitiu batérie, na túto poruchu sa bude 

vzťahovať vyššie uvedená záruka na konkrétne materiály a 
spracovanie.   Dôkaz o neoprávnenom zásahu alebo odstránení batérie 
kedykoľvek počas životnosti výrobku bude mať za následok neplatnosť 
tejto záruky. 
 
Opravné prostriedky 
Akýkoľvek výrobok, ktorý nespĺňa vyššie uvedené podmienky záruky, 
bude opravený alebo nahradený ekvivalentným alebo podobným 
výrobkom, podľa voľby spoločnosti Honeywell, bez dodatočného 
poplatku pre kupujúceho. Kupujúci zodpovedá za odstránenie výrobku 
z prevádzky, jeho vrátenie do servisného strediska určeného 
spoločnosťou Honeywell, za doručenie písomného alebo 
elektronického oznámenia o reklamácii (fax alebo e-mail) a znáša 
náklady na prepravu do a zo servisného strediska. Kupujúci tiež 
zodpovedá za opätovnú inštaláciu opraveného alebo vymeneného 
výrobku.  Na opravené alebo vymenené výrobky sa poskytuje záruka 
po zvyšok pôvodnej záručnej doby alebo deväťdesiat (90) dní, podľa 
toho, čo je dlhšie. 
 
Obmedzenia záruky 
Záruky stanovené v tomto dokumente sa neuplatňujú v prípade:  
a) spotrebné časti, ako sú ochranné nátery, ktoré sú navrhnuté tak, že 
sa časom zmenšujú, pokiaľ nedošlo k poruche v dôsledku chyby 
materiálu alebo spracovania;  
b) kozmetické poškodenie okrem iných vrátane škrabancov, priehlbín 
a prasknutého plastu na portoch;  
(c) akákoľvek porucha, nezhoda alebo zlyhanie výrobku alebo jeho 
súčasti spôsobené akýmikoľvek časticami v toku, ktoré ovplyvňujú ich 
funkciu mimo bežných noriem alebo noriem všeobecne 
akceptovaných v priemysle, alebo iné podmienky prostredia;  
d) poškodenie spôsobené použitím s iným výrobkom;  
e) škody spôsobené nehodou, zneužitím, vandalizmom, úmyselným 
zásahom, krádežou, nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym 
použitím, zneužitím, požiarom, zemetrasením alebo inou vonkajšou 
príčinou;  
(f) nesprávne uskladnenie, inštalácia a/alebo poškodenie spôsobené 
prevádzkou výrobku, ktorá nie je podľa pokynov spoločnosti 
Honeywell;  
(g) škoda spôsobená službami (vrátane, ale výlučne, modernizáciami, 
údržbou, opravami a rozšíreniami), ktoré vykonal ktokoľvek, kto nie je 
zástupcom spoločnosti Honeywell, alebo oprávnený spoločnosťou 
Honeywell vykonávať takúto prácu;  
(h) výrobok, ktorý bol zmenený tak, že zmenil svoju funkčnosť alebo 
spôsobilosť bez písomného súhlasu spoločnosti Honeywell;  
(i) chyby spôsobené bežným opotrebením alebo spôsobené 
normálnym starnutím výrobku;  
(j) výrobok pripojený pomocou zariadenia, ktoré nie je schválené 
spoločnosťou Honeywell na použitie s takýmto výrobkom;  
(k) nedbalé konanie alebo opomenutie alebo zneužitia kupujúceho 
alebo tretej strany;  
l) poškodenie výrobku spôsobené kupujúcim alebo akoukoľvek treťou 
stranou alebo iné podmienky mimo kontroly spoločnosti Honeywell;  
(m) odstránenie alebo znehodnotenie akéhokoľvek sériového čísla 
alebo bezpečnostných plomb (úplne alebo čiastočne) z výrobku;   
 
Záruky v tomto zozname sú výlučné a nahrádzajú všetky ostatné 
záruky, či už písomné, výslovné, implicitné, zákonné alebo iné, okrem 
iných vrátane implicitných záruk predajnosti, neporušovania a 
vhodnosti na konkrétny účel.  Opravné prostriedky v tomto zozname 
sú jedinými opravnými prostriedkami kupujúceho pre porušenie 
záruky. 

***
 


