Leica Geosystems
Mezinárodní omezená záruka
VÝSLOVNÁ ZÁRUKA NA HARDWARE. Firma Leica
Geosystems AG (“Leica Geosystems”) ručí původnímu
koncovému uživateli (“zákazník”), že produkt při běžném
užívání nebude po dobu záruky, obecně stanovenou jako
jeden (1) rok, vykazovat vady materiálu a zpracování,
s výjimkou záruky na (i) produkty DISTOTM, které mají záruční
dobu dva (2) roky, a (ii) baterie, které mají záruční dobu
devadesát (90) dní, vždy za předpokladu přesného dodržování
všech návodů k používání a údržbě, zejména v případech
použití produktu za extrémních podmínek nebo v trvalém
provozu, s výjimkou případů prodloužení této záruky firmou
Leica Geosystems. Záruční doba začíná doložitelným datem
zakoupení produktu (nebo v příslušných případech datem
dodání nebo datem zprávy o převzetí). Jediným závazkem
z této výslovné záruky je pro firmu Leica Geosystems na
základě vlastního uvážení a na vlastní náklady vyměnit nebo
opravit vadný produkt nebo jeho díl, nebo vrátit zákazníkovi
kupní cenu. Firma Leica Geosystems ručí za opravované nebo
vyměněné produkty nebo díly po dobu devadesáti (90) dní od
dodání, nebo do konce původní záruční doby, podle toho, co
je delší. Veškeré produkty nebo díly, které byly vyměněny, se
stávají majetkem firmy Leica Geosystems. Tato výslovná
záruka se nevztahuje na spotřební materiál, např. reflektory,
žárovky a pojistky, ani na produkty třetích stran. Tato záruka
bude anulována a neplatná v případě instalace, připojení nebo
použití produktu s jiným příslušenstvím, než je schválené
originální příslušenství Leica Geosystems,
VÝSLOVNÁ ZÁRUKA NA SOFTWARE. Všechna ustanovení
uvedená v této „Mezinárodní omezené záruce“ platí stejně
jako pro hardware i pro „Systémový software” (definovaný jako
provozní software nebo firmware potřebný k zapnutí a
provozování produktu). Pokud jde o „Aplikační software“
(definovaný jako předinstalovaný nebo nahratelný software
desek elektroniky nebo kancelářský software a software pro
PC zajišťující některé funkce produktu nebo zpracování dat),
na ten se tato záruční ujednání nevztahují. Více informací o
rozsahu záruky na aplikační software viz příslušné licenční
ujednání.
POSKYTOVÁNÍ ZÁRUČNÍHO SERVISU. Zákazník se musí
v záruční době obrátit na autorizovaného prodejce firmy Leica
Geosystems nebo na servisní středisko firmy Leica
Geosystems, jehož adresu poskytne firma Leica Geosystems
(neplatí pro produkty DISTOTM), a vyžádat si autorizaci
servisního zásahu. K tomu je nutno předložit doklad o nákupu
produktu od firmy Leica Geosystems nebo jejího
autorizovaného prodejce opatřený datem a popis závady.
Firma Leica Geosystems neodpovídá za produkty nebo díly,
k nimž není přiloženo schválení servisního zásahu. Opravené
nebo náhradní produkty budou zákazníkovi zaslány na
náklady firmy Leica Geosystems. Opravené produkty nebo díly
budou zaslány nejdříve, jak to bude možné. Firma Leica
Geosystems neručí za škody vzniklé během dopravy. Firma
Leica Geosystems se sama rozhodne, kde budou provedeny
práce nutné v rámci záruční opravy. U produktů tvořících část
pevně instalovaného zařízení budou práce nutné v rámci
záruční opravy provedeny na místě instalace a firma Leica
Geosystems má právo požadovat náhradu dalších nákladů
v případě, že je produkt umístěn jinde, než kam byl původně
instalován nebo zaslán.

VÝLUČNÁ ZÁRUKA. Jediným nárokem zákazníka v případě
dodání produktu, který neodpovídá sjednaným podmínkám, je
tato výslovná záruka. Tato výše uvedená záruka je výlučná a
nahrazuje všechny ostatní záruky, podmínky či ujednání,
výslovná či předpokládaná, skutečně uzavřená nebo ze
zákona vyplývající, statutární nebo jiná, včetně záruk,
podmínek nebo ujednání týkajících se prodejnosti, vhodnosti
pro konkrétní účel, dostatečné jakosti nebo neporušování
cizích práv, jakékoli záruky na základě obchodních zvyklostí,
jednání nebo činnosti, záruka, že software je kompatibilní s
příslušnými komponentami nebo softwarem, že software bude
správně pracovat s vybavením zákazníka a nezpůsobí
poškození zákazníkova vybavení nebo ztrátu dat, a záruka, že
funkce softwaru bude bezporuchová a “bez chyb”, které jsou
všechny tímto výslovně vyloučeny.
Firma Leica Geosystems neodpovídá za případy, kdy byla
reklamovaná vada či porucha způsobena zákazníkem nebo
třetí stranou v důsledku nesprávného použití, nedbalosti,
nesprávné instalace, použití produktu s jiným příslušenstvím,
než je schválené originální příslušenství Leica Geosystems,
neoprávněného rozebírání, oprav nebo úprav produktu,
nedostatečné údržby, nedodržování návodu k použití,
nadměrným
zatížením
nebo
namáháním,
běžným
opotřebením nebo jinou příčinou, která je mimo rozsah
běžných provozních podmínek produktu, nebo nehodou,
požárem či jinými nebezpečími, která jsou mimo vliv nebo
kontrolu firmy Leica Geosystems. Tato záruka se nevztahuje
na fyzické poškození produktu nebo poruchy způsobené
používáním produktu s příslušenstvím a periferními zařízeními
v případech, kdy firma Leica Geosystems zjistí, že porucha
není v samotném produktu.
OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. V ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM
PODLE ZÁKONA SE FIRMA LEICA GEOSYSTEMS NAVÍC
ZŘÍKÁ JAKÉKOLI ODPOVĚDNOSTI, SMLUVNÍ I JINÉ
(VČETNĚ
LEHKÉ
NEDBALOSTI)
ZA
NÁHODNÉ,
NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO EXEMPLÁRNÍ
ŠKODY LIBOVOLNÉHO TYPU, ZA NÁKLADY NA ZÍSKÁNÍ
NÁHRADNÍHO PRODUKTU ZÁKAZNÍKEM NEBO ZA UŠLÝ
PŘÍJEM ČI UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU V PODNIKÁNÍ, ZTRÁTU
INFORMACÍ NEBO DAT ČI JINÉ ŠKODY NA INFORMACÍCH
NEBO FINANCÍCH, KTERÉ VZNIKNOU PRODEJEM,
INSTALACÍ, ÚDRŽBOU, POUŽÍVÁNÍM, SELHÁNÍM NEBO
PŘERUŠENÍM ČINNOSTI TOHOTO PRODUKTU NEBO
V SOUVISLOSTI S NIMI, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA
FIRMA LEICA GEOSYSTEMS NEBO JEJÍ PRODEJCI
UPOZORNĚNI NA MOŽNOST VZNIKU TĚCHTO ŠKOD, A
OMEZUJE
SVOU
ODPOVĚDNOST
NA
VÝMĚNU
PRODUKTU, OPRAVU PRODUKTU NEBO VRÁCENÍ KUPNÍ
CENY, A TO PODLE SVÉHO UVÁŽENÍ. TOTO OMEZENÍ
ODPOVĚDNOSTI NEBUDE DOTČENO ANI TEHDY, POKUD
NĚKTERÉ UJEDNÁNÍ O ODŠKODNĚNÍ UVEDENÉ
V TOMTO ODSTAVCI NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL.
NĚKTERÉ
JURISDIKCE
NEPOVOLUJÍ
OMEZENÍ
NÁHODNÉHO NEBO ZPŮSOBENÉHO POŠKOZENÍ, PROTO
TOTO OMEZENÍ NELZE UPLATNIT. V PŘÍPADĚ, ŽE
UPLATŇOVANÝ ZÁKON NEPOVOLUJE KOMPLETNÍ
VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA
REKLAMACE
A
POŠKOZENÍ
UVEDENÉ
VÝŠE,
ODPOVĚDNOST SE OMEZUJE NA NEJVĚTŠÍ ROZSAH
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PŘÍPUSTNÝ UPLATŇOVANÝM ZÁKONEM. JE VYLOUČENA
TAKÉ ODPOVĚDNOST ZA POMOCNÝ PERSONÁL V
ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM UPLATŇOVANÝM ZÁKONEM.
VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI. Pokud místně příslušný soud
nepovolí celkové vyloučení či omezení předpokládaných záruk
nebo omezení náhodných a následných škod u některých
produktů dodaných zákazníkům nebo pokud nedovolí omezení
odpovědnosti za úraz, tyto předpokládané záruky a příslušné
odpovědnosti platí jen po příslušnou dobu výslovné záruky.

ODDĚLITELNOST USTANOVENÍ.
Zjistí-li kompetentní
orgán, že některé ustanovení této Omezené záruky je
neúčinné, neplatné nebo nevynutitelné, bude takové
ustanovení považováno v této Omezené záruce za zrušené a
ostatní ustanovení této Omezené záruky zůstanou nadále v
platnosti. Takové ustanovení Omezené záruky bude změněno
a v případě potřeby doplněno tak, aby bylo proveditelné nebo
aby se blížilo původnímu ustanovení nebo aby byl v
maximálním možném rozsahu zachován záměr původního
zamýšleného ustanovení, které bylo zjištěno jako neúčinné,
neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné.

OPRÁVNĚNÁ TŘETÍ STRANA. Strany výslovně souhlasí s
tím, že pobočky Leica Geosystems, včetně organizace, od
které zákazník produkt zakoupil, jsou oprávněnou třetí stranou
této Mezinárodní omezené záruky a že těmto pobočkám bude
- bez omezení výše uvedeného - poskytnuta veškerá ochrana,
jakou má Leica Geosystems dle této Mezinárodní omezené
záruky k dispozici.
ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE. Tato omezená záruka
podléhá švýcarských zákonům, s vyloučením všech principů
konfliktů práva a s vyloučením Konvence Organizace
spojených národů o mezinárodním prodeji zboží z 11. dubna
1980. Podléhá jurisdikci sídla firmy Leica Geosystems
v Balgachu ve Švýcarsku. Firma Leica Geosystems má na
základě vlastního uvážení právo obrátit se na soudy
s jurisdikcí v sídle firmy zákazníka nebo v místě jeho
podnikání.
Touto omezenou zárukou poskytuje firma Leica Geosystems
zákazníkovi konkrétní práva, která neomezují statutární práva
zákazníka.

Leica Geosystems AG
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CH - 9435 Heerbrugg
(Švýcarsko)
www.leica-geosystems.com
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