
 

 

ZÁRUČNÍ LISTINA 

THERMACUT, k.s. 

Sokolovská 574, 686 01 Uherské Hradiště, Česká republika 

IČO: 46963715, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 6562 

 

Tato záruční listina je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek („VOP“) společnosti 

THERMACUT, k.s. („prodávající“) a uplatní se na dodávky zboží na základě Smlouvy uzavřené mezi 

prodávajícím a druhou smluvní stranou coby příjemcem zboží (dále jen „kupující“); pojmy zde uvedené mají 

shodný význam jako ve VOP 

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost (dále jen „záruka“) za to, že si níže uvedené zboží dodané 

na základě Smlouvy zachová po dále specifikovanou záruční dobu vlastnosti popsané v technickém listu zboží 

(technical data sheet) uveřejněném v době zaslání závazné nabídky (čl. 2.2 VOP) na internetových stránkách 

prodávajícího (www.thermacut.cz, www.thermacut.com, www.ex-trafire.com, www.ex-trabeam.com, www.ex-

track.com, www.ex-traflame.com), jinak že bude zboží po záruční dobu způsobilé k použití pro účel vyplývající 

ze Smlouvy; jinak pro účel obvyklý. 

2. Záruční doba začíná běžet v den dodání zboží kupujícímu (čl. 5.1, čl. 5.2 VOP).  

3. Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, pro uplatnění práva z vadného plnění a další práva a 

povinnosti prodávajícího a kupujícího platí ustanovení čl. 3.4 a násl. VOP. 

4. Záruční doba činí: 

o Tři (3) roky pro zdroje kategorie EX-TRAFIRE® 
o Dva (2) roky pro laserové řezací hlavy EX-TRABEAM® 
o Jeden (1) rok pro přenosné systémy EX-TRACK® 
o Jeden (1) rok pro hořáky a kabely 
o Jeden (1) rok pro EX-TRAFLAME® hořáky  
 

5. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží nebo jeho součástí způsobené používáním a na spotřební 

části zboží, jako např. trysky, elektrody, krytky, o-kroužky a vířivé kroužky. 

6. Prodávající neodpovídá za vady zboží, které způsobil kupující nebo třetí osoba nesprávným či neodborným 

zacházením se zbožím (zejm. oprava nebo úprava osobou neoprávněnou prodávajícím) nebo jeho instalací, 

neodborným používáním zboží nebo jeho nedostatečnou údržbou, zejména pak použitím zboží k jinému než 

předepsanému účelu nebo jiným nedodržením návodu k obsluze, použitím nadměrné síly nebo použitím 

neschváleného spotřebního materiálu (částí). 

V Uherském Hradišti dne 1. 11. 2021 

 

Ing. Stanislav Sládek  
Ing. Dušan Loukota 
Executive Directors  

of the statutory body Thermacut Management, s.r.o. 
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