
Záruční certifikát

Vysoká spolehlivost a dlouhá životnost – to jsou požadavky, 
které klademe na startéry a alternátory.
Pro společnost HELLA je kvalita těchto součástí na prvním 
místě. 

V podobě sortimentu „Nové díly bez zálohy“ nabízí HELLA 
ověřenou kvalitu, snadnou manipulaci a v neposlední řadě 
výhodnou cenu:

 ➔ Ověřená kvalita: Všechny nové díly HELLA bez zálohy 
splňují vysoké požadavky na kvalitu stanovené 
kompetenčním střediskem společnosti HELLA.

 ➔ Snadná manipulace: Díky zrušení systému záloh není 
zapotřebí vracet staré díly.

 ➔ Výhodná cena: Nové díly bez zálohy představují cenově 
výhodnou alternativu pro uživatele, kterým záleží na 
ceně.

Profitujte z nejpřísnějších nároků na kvalitu – nyní s 3letou 
zárukou na startéry a alternátory HELLA bez zálohy.

Pro záruku platí následující ustanovení:
Na startéry a alternátory značky HELLA bez zálohy, 
zakoupené od října 2017 ve specializovaných 
velkoobchodech, poskytuje společnost HELLA 3letou 
záruku, která platí od data zakoupení, a to v souladu se 
záručními podmínkami, které naleznete na webu:  
www.hella.com/startersalternators.

Kromě náhrady za cenu dílu kryje záruka také skutečně 
vzniklé náklady na montáž a demontáž až do výše 250 €. 
Ze záruky je vyloučeno běžné opotřebení a poškození 
vzniklá nesprávným zacházením.

Jestliže zákazníkovi příslušejí dle platných právních 
předpisů práva z ručení za vady a výrobky, tato práva 
zůstávají zachována nezávisle na záručních podmínkách.

Vyřízení záruky zajišťuje příslušný autoservis či prodejce, 
u nichž byl výrobek zakoupen.
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Záruční podmínky 
Tříletá záruka na startéry a alternátory HELLA

1. Rozsah platnosti záruky
Tříletá záruka platí pro startéry a alternátory značky HELLA bez 
zálohy, zakoupené ve specializovaných obchodech 
a namontované po 1. říjnu 2017. Ze záruky jsou vyloučeny 
startéry a alternátory, které při vzniku záručního případu vykazují 
od okamžiku montáže nájezd překračující 150 000 km.

2. Rozsah a vyřízení 
Pokud byste přístroj reklamovali během 24 měsíců od data 
zakoupení, probíhá vyřízení na základě běžné platné záruky.

Během třetího roku poskytuje prodávající společnost z koncernu 
HELLA na přístroj dobrovolnou návaznou záruku, tj. dojde-li 
během těchto následujících 12 měsíců k poruše zapříčiněné 
vadou materiálu, bude reklamace rovněž uznána. 

Vyřízení pak probíhá následujícím způsobem:
Autoservis, od kterého byl výrobek zakoupen, přístroj po 
zákazníkově reklamaci předá příslušnému velkoobchodu, který 
ho dále předá prodávající společnosti z koncernu HELLA. Pokud 
by autoservis výrobek zakoupil přímo od společnosti z koncernu 
HELLA, probíhá reklamace napřímo.
Autoservis provede předběžnou kontrolu oprávněnosti  
zákazníkovy reklamace.

K reklamaci musí být přiložena běžná standardní dokumentace, tj. 
žádost o uplatnění záruky dle standardu německého sdružení GVA 
společně s dokladem o zakoupení/prodeji. Dále je nutné přiložit 
fakturu za montáž od autoservisu, rozpis nákladů na demontáž 
a vyplněný záruční certifikát.
Pravděpodobnost uznání reklamace zvyšuje přesný popis projevů 
závady. Chybějící podrobnosti v popisu závady mohou zapříčinit 
zamítnutí reklamace, například jestliže k výpadkům přístroje 
dochází jen za určitých okolností apod.

Bez výše uvedených podkladů nevzniká nárok na uplatnění 
záruky. Reklamovaný výrobek je v takovém případě 
nezkontrolovaný vrácen prostřednictvím příslušného 
dodavatelského řetězce zpět autoservisu. 

Společnost HELLA prozkoumá příčinu výpadku reklamovaného 
výrobku. Reklamace bude uznána nebo zamítnuta dle tohoto 
klíče:

 ➔ Vadné přístroje, u nichž bude jako příčina poruchy zjištěna 
vada materiálu, spadají do působnosti záruky a reklamace 
bude uznána.

 ➔ Poruchy v důsledku běžného opotřebení podmíněného 
fungováním výrobku  
(např. opotřebení uhlíků či kluzných prstenců) nespadají do 
působnosti záruky a reklamace bude zamítnuta. 

 ➔ Poruchy v důsledku nesprávného zacházení (např. 
přetěžování) nebo vnějších vlivů (např. vniknutí vody, oleje či 
nečistot) nespadají do působnosti záruky a reklamace bude 
zamítnuta. 

V případě uznání reklamace bude prostřednictvím příslušného 
dodavatelského řetězce poskytnut dobropis na kupní cenu 
reklamovaného výrobku bez DPH.
Díly, u nichž je uznána reklamace, zůstanou uloženy ve 
společnosti HELLA a budou ve stanovenou dobu po vystavení 
dobropisu zlikvidovány.

Tato záruka se nevztahuje na případy odpovědnosti za výrobek, 
které jsou řešeny zvlášť podle platných zákonných předpisů.

3. Náklady na práci
Vzniknou-li servisu náklady na práci, zejména náklady související 
s demontáží a montáží, jsou takové náklady propláceny výhradně 
v rámci dodavatelského řetězce. 

Proplácení se řídí těmito kritérii: 
 ➔ Autoservis doloží, že mu vznikly náklady.
 ➔ Pokud jde o důvod a výši nákladů, jsou náklady propláceny 

v souladu s platnými smluvními ujednáními, resp. zákonnými 
předpisy.

 ➔ Proplácení se řídí písemně stanovenou hodinovou sazbou  
autoservisu za první montáž. 

Maximální výše náhrady činí 250 € za každý záruční případ. 

4. Platnost záruky
Společnost HELLA je kdykoli oprávněna tuto akci s účinností do 
budoucna ukončit. 
Toto ustanovení se nedotýká příslibu záruky pro startéry 
a alternátory zakoupené během období platnosti akce.

5. Obecná ustanovení
Tyto podmínky podléhají právu státu, v němž působí prodávající 
společnost z koncernu HELLA. Sídlem soudu pro všechny žaloby 
vzniklé na základě těchto podmínek a v souvislosti s nimi je sídlo 
participující společnosti z koncernu HELLA.


