
ZÁRUČNÍ LIST Evidenční číslo: 

Poskytovatel záruky (výrobce zařízení): 

Výzkumný Technologický Institut s.r.o. 
Na Šťáhlavce 1555/2 
160 00 Praha 6 - Dejvice 
Česká republika 

IČ: 25456962 
DIČ: CZ25456962 
společnost je vedena u Městského soudu v 
Praze, oddíl C, vložka 196230 

Název zařízení: AQ3 Výrobní číslo zařízení: 

Poskytovaná záruční doba: 1 rok PO, 2 roky FO 
Záruku lze prodloužit o 1, 2, 3, 4 nebo 5 let. 
Více ve VOP na www.vti-cz.com 

D a tum prodeje: 

Záruka se nevztahuje na poškození, vzniklá: 

- Nevhodným či násilným zacházením 
- Používáním nebo provozováním zařízení v podmínkách, které neodpovídají svou příliš vysokou nebo 
naopak příliš nízkou teplotou, prašností, vlhkostí určeného zařízení 
- Zařízení bylo poškozeno používáním v rozporu s všeobecnými obchodními podmínkami, podmínkami 
uvedenými v dokumentaci nebo se všeobecnými zásadami 
- Neoprávněným zásahem do zařízení, odstraněním ochranných plomb, mechanické úpravy... 
- Zařízení bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí 
- Záruka na spotřební součásti je platná po dobu jejich životnosti a vztahuje se na výrobní vady nebo 
vadnou funkci spotřebního materiálu 
- faktura slouží současně jako dodací list, záruční list, předávací protokol (pokud tyto nejsou 
ke zboží/službě přiloženy) a zároveň jako smlouva o odběru zboží a služeb 

- převzetím faktury akceptujete Všeobecné obchodní podmínky a které jsou k dispozici 
na http://www.vti-cz.com/ 
- souhlasíte, že v případě fakturace smluvním velkoobchodním partnerům, kteří budou v prodlení s 
plněním, zaniká velkoobchodní sleva a máme právo požadovat za vyfakturované zboží po splatnosti 
plnou cenu jako u koncového zákazníka 
- souhlasíte, že v případě prodlení s plněním, tímto není dotčen nárok na úrok z prodlení a penále 
za pozdní platbu a akceptujete smluvní penále z prodlení 1 % za každý započatý den 

Razítko: 
Podpis: 
Datum: 

Pověřená osoba: Petr Carvan 
Telefon: +420 602 366 866 
e-mail: petr.carvan@vti-cz.com 
web: www.vti-cz.com 

V případě darování nebo prodeje výše popsaného zařízení třetí osobě, se záruka nepřevádí na nového majitele. 

VTI 
Výzkumný Technologický Institut s.r.o. 
Na Šťáhlavce 1555/2 
160 00 Praha 6 - Dejvice 
Česká republika 

IC 254 56 962; ID DS dsv27nd 
tel: +420 602 366 866 
info@vti-cz.com 
www.vt i-cz.com 
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