
VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY STOMATOLOGICKÝCH SOUPRAV CEFLA DENTAL GROUP 
 
CEFLA DENTAL GROUP garantuje, že její produkty jsou vyrobeny za využití nejmodernějších technologií a při 
jejich výrobě jsou použity pouze vysoce kvalitní materiály. Dále garantuje že při výrobě byly provedeny všechny 
potřebné zkoušky a kontroly a výrobky splňují všechny požadované normy. 
CEFLA DENTAL GROUP garantuje, že se na produkty vztahují tyto záruční podmínky na výrobní vady a vady 
materiálu. 
 
VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 

1) ZÁRUKA: Na výrobky je poskytována záruka 24 (dvacet čtyři) měsíců od data uvedení do provozu. 
2) VYLOUČENÍ: Záruka se nevztahuje na: 

a) závady vzniklé nedodržením provádění pravidelné údržby nebo závady vzniklé nesprávným 
použitím či použitím výrobku k jiným účelům než je určen; 

b) pravidelné kontroly a údržbu; 
c) opravu nebo výměnu křehkých dílů, dílů podléhajících opotřebení, ledaže byly vadné v 

okamžiku dodání; 
d) poškození způsobené pády či nevhodným použitím výrobku; 
e) poškození způsobené působením mimořádných chemických nebo elektrických vlivů; 
f) poškození způsobených nevhodným čištěním, dezinfekcí nebo sterilizací nebo ošetřením 

způsoby, které nejsou výslovně uvedeny v návodu k obsluze a údržbě; 
Záruka se dále nevztahuje na: 
g) běžné opotřebení plastových dílů; 
h) obvyklou ztrátu jasu LCD displejů v čase; 
i) vadné pixely LCD displejů v rozsahu stanoveném výrobcem; 
j) ztrátu dat a / nebo programů, pořizování aktualizovaných záložní kopii dat a programů   je 

odpovědností uživatele; 
3) INSTALACE A INSTALAČNÍ PROTOKOL: Instalace a zkoušky předepsané během instalace musí být 

kompletně dokončeny a potvrzeny uživatelem a pracovníkem odpovědným za dodavatele.  
4) ZPŮSOB UPLATNĚNÍ ZÁRUKY: Vadné díly budou v rámci záruky opraveny nebo bezplatně 

vyměněny (dle rozhodnutí výrobce).Záruka se nevztahuje na výměnu celého přístroje.  
5) V případě provedení servisního zásahu jiným než pověřeným pracovníkem dodavatele pozbývá záruka 

platnosti. 
 

ROZŠÍŘENÍ ZÁRUKY 
 

1) Služba rozšíření záruky nabízí možnost prodloužit záruční dobu výrobků až do maximální doby 5 let od 
uvedení do provozu. 

2) Rozšíření záruky lze zakoupit:  
a) společně s výrobkem při jeho koupi; 
b) po zakoupení výrobku, ale v každém případě do konce standardní záruční doby; 

3) Rozšíření záruky zahrnuje: 
balíček dílů pro pravidelnou roční údržbu v závislosti dle modelu a vybavení (součástí servisního 
periodického balíčku jsou sací hadice, malá a velká savka, sady těsnění, sady filtrů...) 
všechny potřebné náhradní díly pro zaručení správného fungování výrobku; 

4) Rozšíření záruky se nevztahuje na: 
čalounění; všechny části podléhající běžnému opotřebení; veškeré práce, cestovní a ubytovací náklady; 
vše co je označeno jako vyjmuté z rozšířené záruky:filtry (vodní a vzduchový, sací, olejový pro turbínky); 
hadice k instrumentům; instrumenty, mikromotorové násadce, stříkačky a příslušenství; těsnění; žárovky; 
ochranné prvky (nožní opěrky, ochrany displejů a klávesnic ...) sací hadice a savky; 
sací systém a separátor včetně hadicového systému; skleněné komponenty; 

5) Podmínkou platnosti rozšířené záruky je provedení roční prohlídky a provedení výrobcem předepsaných 
kontrol a výměn dílů podléhajících opotřebení dle výrobce předepsaného programu údržby. Prohlídka 
musí být potvrzena uživatelem a pracovníkem odpovědným za dodavatele. 

 
 

VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY STOMATOLOGICKÝCH SOUPRAV DENTSPLY SIRONA 
 

1) ZÁRUKA: Na výrobky je poskytována záruka 12 (dvanáct) měsíců od data uvedení do provozu. 
2) VYLOUČENÍ: Záruka se nevztahuje na: 

a. závady vzniklé nedodržením provádění pravidelné údržby nebo závady vzniklé nesprávným 
použitím či použitím výrobku k jiným účelům než je určen; 

b. pravidelné kontroly a údržbu; 
c. opravu nebo výměnu křehkých dílů, dílů podléhajících opotřebení, ledaže byly vadné v 

okamžiku dodání; 
d. veškeré práce, cestovní a ubytovací náklady; 
e. poškození způsobené pády či nevhodným použitím výrobku; 



f. poškození způsobené působením mimořádných chemických nebo elektrických vlivů; 
g. poškození způsobených nevhodným čištěním, dezinfekcí nebo sterilizací nebo ošetřením 

způsoby, které nejsou výslovně uvedeny v návodu k obsluze a údržbě; 
Záruka se dále nevztahuje na: 
h. běžné opotřebení plastových dílů; 
i. obvyklou ztrátu jasu LCD displejů v čase; 
j. vadné pixely LCD displejů v rozsahu stanoveném výrobcem; 
k. ztrátu dat a / nebo programů, pořizování aktualizovaných záložní kopii dat a programů   je 

odpovědností uživatele; 
3) INSTALACE A INSTALAČNÍ PROTOKOL: Instalace a zkoušky předepsané během instalace musí být 

kompletně dokončeny a potvrzeny uživatelem a pracovníkem odpovědným za dodavatele.  
4) ZPŮSOB UPLATNĚNÍ ZÁRUKY: Vadné díly budou v rámci záruky opraveny nebo bezplatně 

vyměněny (dle rozhodnutí výrobce).Záruka se nevztahuje na výměnu celého přístroje.  
5) V případě provedení servisního zásahu jiným než pověřeným pracovníkem dodavatele pozbývá záruka 

platnosti. 
 

ROZŠÍŘENÍ ZÁRUKY 
 

6) Služba rozšíření záruky nabízí možnost prodloužit záruční dobu výrobků až do maximální doby 5 let od 
uvedení do provozu. Rozšířená záruka je možná ve dvou variantách – 24 a 48 měsíců. 

7) Rozšíření záruky lze zakoupit společně s výrobkem při jeho koupi. Dodatečné zakoupení není možné. 
8) Rozšíření záruky se nevztahuje na: 

SPRAYVIT, elektrické mikromotory, kolénkové násadce / turbíny a rychlospojky, polymerační 
lampy / ultrazvukové přístroje, intraorální kamery nebo elektrochirurgické přístroje; 
Všechny druhy hadic, např. pro HVE / savek, odsliňovačů a všech hadic nástrojů, např. 
SPRAYVIT, elektromotoru, turbíny, polymerační lampy / ultrazvukového přístroje, kamery a 
elektrochirurgických přístrojů; 
Jakýkoli zdrojů světel a světel nástrojů, např. halogenové a LED žárovky; 
Kanyly, jakýkoli druh koncovek, např. koncovky SPRAYVIT, vyhřívací jednotky, jakékoliv filtry, 
pryžové díly, např. o-kroužky, těsnění, kabely apod.; 
Všechny druhy kapalin, např. Dentosept, mazací oleje a čisticí materiály / kapaliny, 
centrifugační rotory, separační nádoby, kryty a rukávy, např. pro opěrky hlavy, sanitární 
adaptéry, kolečka pro pracovní stoličky; 
Jakýkoli typ čalounění, např. pacientského křesla / pracovních stoliček, intraorální kamery, 
monitory, kity pro pravidelnou údržbu; 
Všechny druhy násadců, kolénkové násadce, turbíny, ultrazvukové násadce a jejich částí;- 
všechny ostatní části podléhající běžnému opotřebení; 
veškeré práce, cestovní a ubytovací náklady; 
 

9) Podmínkou platnosti rozšířené záruky je provedení roční prohlídky a provedení výrobcem předepsaných 

kontrol a výměn dílů podléhajících opotřebení dle výrobce předepsaného programu údržby. Prohlídka 
musí být potvrzena uživatelem a pracovníkem odpovědným za dodavatele. 

 
 
 
 

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS 
 

1) Servisní zásah bude proveden pověřeným pracovníkem dodavatele a to po dobu Záruky (prvních 24 
měsíců od uvedení do provozu) zdarma vyjma preventivních prohlídek. 

2) Dodavatel garantuje zahájení servisních prací v místě dodání nejpozději do 2 pracovních dnů od 
nahlášení závady, které musí být provedeno písemnou formou (dopisem, faxem) nebo elektronickou 
poštou. 

3) Dodavatel se zavazuje odstranit vadu nejpozději do 15 pracovních dnů od doručení reklamace. 
4) Pokud nebude umožněn pracovníkovi přístup k výrobku do 30 minut od sjednaného času zásahu, bude 

zákazníkovi účtován prostoj. 
5) Dodavatel je povinen minimálně po dobu 5 let ode dne uplynutí posledního dne záruční doby zabezpečit 

na výzvu Odběratele za úplatu pozáruční servis. 
6) Dodavatel je povinen provést preventivní pozáruční servis v termínu nejpozději do 20 pracovních dnů od 

písemné výzvy Odběratele. 
7) S odstraňováním poruchy v době pozáručního servisu je Dodavatel povinen započít nejpozději do 2. 

pracovního dne po doručení požadavku Odběratele na odstranění poruchy a poruchu odstranit 
nejpozději do 15 pracovních dnů, nestanoví-li Odběratel lhůtu delší. 

 
 
Cena servisních prací mimo záručních oprav se řídí servisním ceníkem dodavatele. 



 


