01 Obsah balení

03 Reklamace a vrácení zboží

•

Zavazadlo Elegance Traveller PC

•

Uživatelská příručka

•

Ochranný vak na zavazadlo

Záruku na zboží je poskytována v rozsahu obecně platných předpisů, a to po
dobu 2 let. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruka je
poskytována na chyby vzniklé při výrobě a výrobní vady, které nebyly viditelné
při zakoupení zboží.

02 Jak nastavit kód TSA zámku?

Záruka se nevztahuje na:
•

mechanická poškození

•

nesprávné použití

•

vystavení zboží nadměrným rá-

TSA pochází z anglického Transportation Security Administration, do češtiny
přeloženo jako Přepravní bezpečnostní správa.
•

TSA zámek je bezpečnostní kódový zámek, který ochrání vaše zavazadlo,
pokud se chystáte cestovat letadlem.

•

TSA kontroloři jsou bezpečnostní pracovníci, kteří kontrolují na letišti obsah cestovních zavazadel. Zpravidla je kufr podroben prohlídce prostřednictvím skenovacího zařízení, někdy je ale nutné kufr otevřít a provést
fyzickou kontrolu.

•

Vlastníte-li zavazadlo s obyčejným, klasickým zámkem, nezbývá bezpečnostním pracovníkům nic jiného, než zámek přeštípnout a tím ho poničit.
Máte-li ale kufr s TSA zámkem, pracovníci letiště ho mohou bez poškození otevřít a po provedené kontrole opět zavřít.

•

vlastní kombinaci pro otevření zámku nastavíte přidržením tlačítka (A)

•

výchozí nastavení zámku je kód 0-0-0 (B)

•

posunutím tlačítka se zámek automaticky otevře. (C)

poničení zboží
•

neodborný servis

zům, váze a úderům, žáru a vlhku
•

nadměrné opotřebení a úmyslné

Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou
formou (záruční list). Záruční list obsahuje jméno a příjmení, název nebo
obchodní ﬁrmu prodávajícího, jeho identiﬁkační číslo a sídlo. Umožňuje-li to
povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o
zakoupení věci obsahující uvedené údaje.
V souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující při nákupu na
dálku (formou e-shopu) právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí
zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení, bude mu vrácena kupní cena zboží.
Prodejce má nárok na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží. Pro
vrácení ceny je nutné dodržení následujících podmínek:
• prodávající bude kupujícím informován o požadavku na vrácení zboží na
adresu Certus Mercatus s.r.o., K Žižkovu 282/9, 190 00 Praha 9, nebo
e-mailem na adresu reklamace@mercatus.cz
• vrácené zboží musí být nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství,
záručního listu, návodu, daňového dokladu atd.). Nebude-li zboží vráceno
v původním obalu nebo bude-li tento poškozený, má prodejce nárok na
úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Zboží
nelze zaslat na dobírku a jeho doprava probíhá na náklady kupujícího.
• Při splnění těchto podmínek vrátí prodávající kupujícímu peníze do 14
pracovních dní od obdržení zboží převodem na účet kupujícího.
• Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy
se objednané zboží již neprodává nebo nedodává.

Více informací na www.smartisan.cz

01 Obsah balení

03 Reklamace a vrácení zboží

•

Zavazadlo Gibraltar Aviator AL

•

Uživatelská příručka

•

Ochranný vak na zavazadlo

Záruku na zboží je poskytována v rozsahu obecně platných předpisů, a to po
dobu 2 let. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruka je
poskytována na chyby vzniklé při výrobě a výrobní vady, které nebyly viditelné
při zakoupení zboží.

02 Jak nastavit kód TSA zámku?

Záruka se nevztahuje na:
•

mechanická poškození

•

nesprávné použití

•

vystavení zboží nadměrným rá-

TSA pochází z anglického Transportation Security Administration, do češtiny
přeloženo jako Přepravní bezpečnostní správa.
•

TSA zámek je bezpečnostní kódový zámek, který ochrání vaše zavazadlo,
pokud se chystáte cestovat letadlem.

•

TSA kontroloři jsou bezpečnostní pracovníci, kteří kontrolují na letišti obsah cestovních zavazadel. Zpravidla je kufr podroben prohlídce prostřednictvím skenovacího zařízení, někdy je ale nutné kufr otevřít a provést
fyzickou kontrolu.

•

Vlastníte-li zavazadlo s obyčejným, klasickým zámkem, nezbývá bezpečnostním pracovníkům nic jiného, než zámek přeštípnout a tím ho poničit.
Máte-li ale kufr s TSA zámkem, pracovníci letiště ho mohou bez poškození otevřít a po provedené kontrole opět zavřít.
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•

vlastní kombinaci pro otevření zámku nastavíte překlopením tlačítka (3)

•

výchozí nastavení zámku je kód 0-0-0 (2)

•

stisknutím tlačítka se zámek automaticky otevře. (1)

poničení zboží
•

neodborný servis

zům, váze a úderům, žáru a vlhku
•

nadměrné opotřebení a úmyslné

Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou
formou (záruční list). Záruční list obsahuje jméno a příjmení, název nebo
obchodní ﬁrmu prodávajícího, jeho identiﬁkační číslo a sídlo. Umožňuje-li to
povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o
zakoupení věci obsahující uvedené údaje.
V souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující při nákupu na
dálku (formou e-shopu) právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí
zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení, bude mu vrácena kupní cena zboží.
Prodejce má nárok na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží. Pro
vrácení ceny je nutné dodržení následujících podmínek:
• prodávající bude kupujícím informován o požadavku na vrácení zboží na
adresu Certus Mercatus s.r.o., K Žižkovu 282/9, 190 00 Praha 9, nebo
e-mailem na adresu reklamace@mercatus.cz
• vrácené zboží musí být nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství,
záručního listu, návodu, daňového dokladu atd.). Nebude-li zboží vráceno
v původním obalu nebo bude-li tento poškozený, má prodejce nárok na
úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Zboží
nelze zaslat na dobírku a jeho doprava probíhá na náklady kupujícího.
• Při splnění těchto podmínek vrátí prodávající kupujícímu peníze do 14
pracovních dní od obdržení zboží převodem na účet kupujícího.
• Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy
se objednané zboží již neprodává nebo nedodává.

Více informací na www.smartisan.cz

