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osVĚDČENÍo necsrRAct A 7ÁRučt.tí usr
K PRoDUKTŮlu consrRucT

Typ produKu cvo28-010 Sérlové čis|o 09928959

lnformace o vozidle lnÍomace o klientovi

Továmí značka Šrooa Jméno' pŤíjmenÍ P E

Model vozidla OCTAVIA COMBI Název společnosti ECO POWER ENERGY s.r,o.

VIN TMBJM9NE8G0055050 KorespondenčnÍ
adresa

Mi|ady Horákové 1].6/109
PRAHA 6 16000

Datum montáŽe 21.08.2015 Telefon 1 +420 736 506 533

TermÍn ÍďnÍ kontro|y 21.08.2017 Te|eÍon 2 +420

Čís|o asistenčnÍ karty 1230120098826 E-mail brodsky@ecope.cz

Vfrobcem zabezpečenícoNsTRUcT (dá|e jako "vfrobek'') ie spo|ečnost coNsTRUcT A&D,
a.s., |C: 26233177 , síd|em Ve|ké MeziŤíčí, Františkov 220, PSČ 594 01 (dá|e jako ,,v'./robce..).

PLATNoST A RozsAH zÁnurcy
Vfrobce poskytuje záruku na jakost v'.|robku. Záruka zahrnuje nárok na vfměnu či opravu vad
v'lrobku vznik|1ich v dr]s|edku vad vyiroby (materiá|u či zpracování). Záruka se nevztahuje na
vady vznik|é neodbornou montáŽí do vozid|a nebo pouŽitím vfrobku pro neschvá|enf typ a/nebo
značku vozid|a (za tyto je odpovědná pŤís|ušná montáŽní organizace), jakoŽ ani za vady vznik|é
mechanich/m poškozením vfrobku nebo jeho části, běŽnfm opotiebením vr.irobku, neodbornfm
zásahem, používáním vfrobku v rozporu s jeho určením, Žive|nou udá|ostí či nedodrŽením
pokyn v'.|robce uvedenfch v návodu na obs|uhu'

PRoDLoUŽENÁ ZÁRUčNí DoBA
Záruka je poskytována po dobu 2 |et od data montáŽe do vozid|a, s moŽností prod|ouŽení aŽ
na dobu 5 |et. Datum montáŽe musí b1it uvedeno v tomto ,,osvědčení o registraci a Záručním
|istě..' V pŤípadě dodrŽení podmínek ročních kontro| mriŽe bft záruční doba prod|ouŽena
aŽ na 5 |et od data montáŽe do vozid|a (dá|e ..prod|ouŽená záruka,').
Podrobné podmhky ročních kontrol a prodloužené záruky a seznam auton2ovan ch montážnÍch
organizací najdete na WWW. construct' cz.

REKLAMACE
Kupující je povinen rek|amovat v'lrobek bez zbytečného odk|adu po zjištění vady, nejpozději
však do konce záruční doby. Zjevné vady rn/robku musí b1/t kupujícím rek|amovány neprod|eně
pÍi pÍevzetí vozid|a po insta|aci vfrobku. oznámení o rek|amaci musí bÝt provedeno písemnou
Íormou a existence vady musí blt Ťádně do|ožena' Povinností kupujícího je pÍed|oŽit pÍi pŤípadné
reklamaci vt/'robku toto "osvědčení o registraci a Záruční |ist ", 2 ks k|íčrl (pŤíp. čipti) od u'/robku
a bezpečnostní kartu coNsTRUcT (pÍíp. SAFETRoN|C)' Bez tohoto dokumentu a součástí
vÍrobku nomúž6 bft reklamace vyÍízena. PŤi rek|amaci vlrobku si v'/robce vyhrazuje právo
kontro|y stavu reklamovaného vtlrobku pŤed konečnfm vyÍízením reklamace. PÍípadné záruční
i pozáruční opravy zajišťují autorizované montáŽní organizace či pŤímo vr.irobce.

AS|STENČNí SLUŽBA
V pÍípadě, že se vozid|o, do něhoŽ by| nainsta|ován vr/robek coNSTRUcT, stane nepojízdnfm
v d s|edku vad v robku, je kupující povinen kontaktovat asistenční s|uŽbu spo|ečnosti
coNsTRUcT na info|ince 800 194 100, kde je zajištěn potŤebnÝ servis' Porušením této
povinnosti kupujícího má za nás|edek zánik nároku kupujícího na náhradu nák|adrj, které
kupujícímu vznik|y v souvis|osti s využilím jinlch asistenčních s|užeb'

NÁVoD NAoBSLUHU
Zabezpečení coNsTRUcT b|okuje pohyb|ivé di|y Íazeni vozid|a v po|oze zpětného chodu ,,R'.
(u vozrl s mechanickou pÍevodovkou) nebo v po|oze parkování ,,P., (u vozri s automatickou
pŤevodovkou).

Návod na obs|uhu pro mechanické zabezpečení:
Pro uzamčení zaŤadte zpětn1i chod ,,R.. (u vozri s mechanickou pŤevodovkou) nebo po|ohu
parkování 

"P" (u vozri s automatickou pÍevodovkou), zasuřte klíč do zámkové v|oŽky do
dorazové po|ohy, pootočte k|íčem o 180o aŽ na doraz a k|íč vyjměte.
Pro odemčení zasuřte klíč do zámkové v|oŽky do dorazové po|ohy, pootočte k|íčem o 180 o aŽ
na doraz a k|íč vyjměte. K|íč nikdy, a to z bezpečnostních drjvodrj, nenechávejte za jzdy
zasunutt./ v zámkové v|ožce.

Návod na obsIuhu pro elektro+nechanické zabezpďení:
Pro uzamčení zaiad'te zpětnf chod "R.. (u voz s mechanickou pievodovkou) nebo po|ohu
parkování ,,P.. (u vozti s automatickou pŤevodovkou) a vysuřte k|íčky ze zapa|ováni' Systém se
zablokuje automaticky.
Pro odemčení pŤi|oŽte bezkontaktní čip k identiÍikačnímu modu|u a vyčkejte na správnou
identifikaci dop|něnou zvukovlm signá|em. Poté se systém automaticky odb|okuje'
Detai|ní návod k obs|uze vyrobku je k dispozici na www.construct.cz.

zPRAcoVÁN Í ososHÍcH ÚoruÚ
Poskytnutím v'.|še uvedenfch informací o k|ientovi a vozidle vyslovuji souhlas vfrobci v sou|adu
se zákonem č. 101/2000 Sb. se shromaŽdbváním, uchováváním a zpracováváním dajri pro
marketingové če|y u'/robce, které jsou spojené s produkty a s|užbami vfše uvedené
spo|ečnosti, a to po dobu deseti |et. Dá|e souh|asím pod|e zákona č.480l2oo4 Sb. se zasí|áním
obchodních sdě|ení rr../robce prostÍednictvím e|ektronickfch prostŤedk '

Zároveťt souh|asím s poskytnutím osobních daj obchodnímu partnerovi nl'robce, a to
spo|ečnost UAMK' a.s., Na Strži .|837/9' Praha 4, |C: 60192798 za rjče|em aktivace asistenční
a s|evové karty CONSTRUCT, kterou získávám k produktu CoNsTRUcT zce|a zdarma'
V pÍípadě, Že nesouh|asím s poskytnutím daj tŤetí straně, vys|ovím tento nesouh|as nah|as pŤi
registraci produktu coNsTRUcT zástupci montáŽní organizace, kten/'registraci provádí.

PoZNÁMKA: V pÍípadě změny vfše uvedenfch dajri nás prosím kontaktujte na e-mai|ové
adrese registrace@construct.cz.

2 1 .08.20í5

autorizované montážní organizace
Datum registrace montáže


