
 
 

ZÁRUČNÍ Podmínky 
Záruka na Vámi zakoupené zboží se poskytuje na dobu 24 měsíců od data prodeje. 

Záruka se pouze vztahuje na výrobní a materiálové vady strojku. 
Nevztahuje se na vady způsobené neodborným zásahem, opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním tj. odření, oděr povrchové 

úpravy na pásku i hodinkách, poškrábání, prasklé sklo či pouzdro. Dále se záruka nevztahuje na vady způsoben vnějšími vlivy jako je náraz, 
úder, pád nebo nešetrné zacházení, poškození výrobku vniknutím vody, na baterii. 

Vodotěsnost: water resistant  = déšť, vlhkost, atd. 
50M water resistant = déšť, vlhkost, mytí auta, atd. 

100M water resistant = plavání, potápění bez dýchacího přístroje, atd. 
 

Servis: DIAX, s.r.o., Pod Pekařkou 107/1, 147 00 Praha 4 
                                                         http://diax.cz/   http://www.hodinky-hodiny.cz/   https://www.lintex.cz/  
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