
Záruka a služby
Společnost Philips, Inc. (dále jen „společnost Philips“) poskytuje původnímu zákazníkovi přepěťové ochrany prodávané pod značkou Philips jednu nebo obě následující záruky (Omezená 
záruka na přepěťovou ochranu  
a Omezená záruka na připojená zařízení). 

Ustanovení platná pro jednotlivé záruky 
Tyto záruky platí pouze pro původní kupce přepěťových ochran při zakoupení pro osobní použití nebo použití v rodinách a domácnostech a nikoli pro použití v komerční oblasti, institucích 
nebo průmyslu. Tyto záruky platí pouze v Evropě.

TYTO ZÁRUKY NAHRAZUJÍ VŠECHNY OSTATNÍ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY A JAKÉKOLI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY 
OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, JSOU OMEZENY NA DOBU TRVÁNÍ TÉTO ZÁRUKY. 

POKUD TAK NENÍ UVEDENO V OMEZENÉ ZÁRUCE NA PŘIPOJENÉ ZAŘÍZENÍ (POKUD PLATÍ), NENÍ SPOLEČNOST PHILIPS V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ 
PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, SPECIÁLNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO VÍCENÁSOBNÉ ŠKODY* PLYNOUCÍ Z POUŽITÍ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PHILIPS.  

Omezená záruka na přepěťovou ochranu (výrobek) 
Společnost Philips zaručuje původnímu spotřebiteli, že žádná z dodaných přepěťových ochran nebude vykazovat závady na materiálu a zpracování při normálním používání v době životnosti, 
což znamená, že nepřekročí svoji kapacitu ochrany před nárazovým proudem a špičkami. Indikátor ochrany při provozu přestane při překročení této kapacity svítit. 

Tato záruka se nevztahuje na škody vzniklé  
(a) v důsledku Události (jak je definováno dále); (b) v důsledku nehody; (c) použitím součástí, které nevyrábí nebo nedistribuuje společnost Philips; nebo (d) v důsledku pozměnění přepěťové 
ochrany. V případě opravy nebo změny přepěťové ochrany v zařízení neautorizovaném společností Philips nebudou žádné vzniklé 
problémy v rámci této záruky napraveny. 

Pokud spotřebitel uplatňuje nárok plynoucí ze záruky, musí se obrátit na oddělení služeb zákazníkům společnosti Philips (viz následující přehled) a uvést celkový popis škody. Oddělení 
zákaznických služeb zákazníkovi poskytne autorizační číslo při vracení (RA). Společnost Philips na základě vlastního uvážení určí, zda by měl spotřebitel odeslat poškozenou přepěťovou 
ochranu společnosti Philips nebo do nezávislé opravny. Na vyžádání společnosti Philips musí spotřebitel na vlastní náklady odeslat poškozenou přepěťovou ochranu v pevně uzavřeném obalu 
(aby se zabránilo dalším škodám) na uvedené místo spolu s kopií dokladu o nákupu a číslem RA zřetelně vyznačeným na vnější části balíčku a komplexním písemným popisem problému 
včetně jména spotřebitele, telefonního čísla a adresy, kde lze spotřebitele zastihnout přes den. Společnost Philips si také vyhrazuje právo přístupu a přezkoumání na místě, kde ke škodě 
došlo.

Pokud se na přepěťovou ochranu vztahuje omezená záruka na přepěťovou ochranu, společnost Philips na vlastní uvážení bez poplatku ze strany spotřebitele opraví nebo vymění vadné části 
přepěťové ochrany nebo vymění celou přepěťovou ochranu.  

Omezená záruka na připojené zařízení 
Společnost Philips zaručuje původnímu spotřebiteli, že dle vlastního uvážení vymění nebo opraví jakékoli zařízení řádně připojené prostřednictvím přepěťové ochrany Philips k řádně 
připojené lince střídavého proudu s ochranným uzemněním a telefonní nebo koaxiální linkou, která byla poškozena impulzy způsobenými bleskem nebo jinými přenosy energie, případně 
chvilkovým (méně než 1 ms) nárazovým proudem či špičkami (dále jen „Událost“), pokud (a) přepěťová ochrana správně nefungovala a nechránila zařízení, protože obsahovala závady 
v sestavení, materiálech nebo provedení, které byly příčinou jejího fungování mimo určené specifikace; (b) přepěťová ochrana vykazuje zřetelné známky poškození a (c) příčinou škody byla 
Událost. 

Tato záruka se nevztahuje na (a) škody způsobené záplavami, erozí nebo zemětřesením, ale nevztahuje se na poškození způsobená bleskem u výrobků vybavených technologií Power 
Blocker™; (b) škody způsobené trvalým výpadkem napájení nebo nízkým přívodem včetně snížení napětí v síti pro velký odběr, poklesů nebo výpadků napájení; (c) škody způsobené válkou, 
vandalismem, krádežemi, opotřebením v důsledku normálního používání, vyčerpáním, zastaráním, abnormální péčí nebo použitími či zneužitím; (d) škody způsobené neoprávněnou změnou 
nebo pozměněním programového či systémového zařízení nebo (e) škody zařízení, které nebylo přímo připojené k přepěťové ochraně v době výskytu Události. 

Tato záruka platí po dobu životnosti přepěťové ochrany, tedy do doby, než přepěťová ochrana překročí svou kapacitu ochrany před nárazovým proudem a špičkami. Indikátor ochrany při 
provozu přestane při překročení této kapacity svítit. Kapacita přepěťové ochrany bude překročena po výskytu Události. 

Tato záruka je omezena na ztráty, které nejsou pokryty zárukou výrobce připojeného zařízení nebo domácí pojistkou spotřebitele či leasingové společnosti. Spotřebitel souhlasí, že nejprve 
bude požadovat pokrytí v rámci takovéto záruky nebo pojistné smlouvy a nebude vyžadovat duplicitní pokrytí po společnosti Philips. Spotřebitel se zavazuje poskytnout společnosti Philips na 
vyžádání informace o pojištění a po vypořádání nároku si společnost Philips vyhrazuje právo být nahrazena ve věci jakékoli existující záruky  
od výrobce připojeného zařízení nebo v rámci jakýchkoli existujících zásad pojištění, které může osoba uplatňující nárok mít. 

Tato záruka je omezena na přepěťové ochrany, jak je uvedeno na obale a přiložené záruce na připojené zařízení. V případě opravy nebo změny přepěťové ochrany v zařízení, které k tomu 
nemá autorizaci společnosti Philips, nebudou žádné případné problémy v rámci této záruky odškodněny. 
Přepěťovou ochranu Philips je třeba zapojit do řádně uzemněné zásuvky. Veškerá připojená zařízení je třeba připojovat přímo do přepěťové ochrany. Použití prodlužovacích kabelů, jiných 
zemnicích vodičů nebo elektrických připojení u přepěťové ochrany značky Philips ruší veškeré záruky společnosti Philips. Veškerá kabeláž vedoucí do zařízení včetně telefonní a koaxiální 
linky musí procházet vhodnou přepěťovou ochranou značky Philips. 
Chcete-li žádat náhradu škody v důsledku přechodových stavů linky telefonních služeb, musí být zařízení řádně připojeno k přepěťové ochraně Philips, která zajišťuje ochranu telefonní linky 
(pokyny k instalaci uvádí návod k obsluze), a vaše zařízení pro telefonní služby musí být vybaveno řádně instalovanou a funkční primární ochranou na vstupu. (Tato zařízení jsou běžně přidána při 
instalaci telefonní linky.) Pokud ochranu telefonní linky správně nepřipojíte,  
na připojené zařízení se nebude vztahovat  
Záruka na připojené zařízení. 

Chcete-li nárokovat odškodnění v důsledku přechodových stavů linky, musí být zařízení řádně připojeno k přepěťové ochraně Philips, která nabízí ochranu koaxiální linky (pokyny k instalaci 
uvádí návod k obsluze). Pokud se vám nepodaří správně připojit ochranu koaxiálního kabelu, na připojené zařízení se nebude vztahovat záruka na připojená zařízení. Pokud spotřebitel 
uplatňuje nárok plynoucí ze záruky, musí se obrátit na oddělení služeb zákazníkům společnosti Philips (viz následující přehled) a uvést celkový popis škody. Oddělení zákaznických služeb 
zákazníkovi poskytne autorizační číslo při vracení (RA). Společnost Philips na základě vlastního uvážení určí, zda by měl spotřebitel odeslat poškozené zařízení a přepěťovou ochranu 
společnosti Philips nebo do nezávislé opravny. Na vyžádání společnosti Philips musí spotřebitel na vlastní náklady odeslat poškozené zařízení a přepěťovou ochranu v pevně uzavřeném obalu 
(aby se zabránilo dalším škodám) na uvedené místo spolu s kopií dokladu o nákupu a číslem RA zřetelně vyznačeným na vnější části balíčku a komplexním písemným popisem problému 
včetně jména spotřebitele, adresy a telefonního čísla, kde lze spotřebitele zastihnout přes den. Společnost Philips si také vyhrazuje právo přístupu a přezkoumání na místě, kde ke škodě 
došlo.

Pokud se na přepěťovou ochranu vztahuje omezená záruka na přepěťovou ochranu, jak je uvedeno výše, společnost Philips vám přepěťovou ochranu opraví nebo vymění. Jestliže společnost 
Philips určí, že se omezená záruka na připojené zařízení vztahuje k poškozenému zařízení a že zařízení bylo poškozeno kvůli přepěťové ochraně, na niž se vztahuje omezená záruka na 
přepěťovou ochranu, společnost Philips (a) dá oprávnění k opravě připojeného zařízení na náklady do maximální výše stanovené pro balení příslušné přepěťové ochrany; 
(b) poskytne spotřebiteli ekvivalentní výměnu zařízení; nebo (c) uhradí spotřebiteli škodu ve výši aktuální tržní ceny poškozeného připojeného zařízení. Podle ustanovení bude zařízení 
vráceno společností Philips spotřebiteli na náklady společnosti Philips.
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