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Tento dokument stanovuje pravidla pro reklamační a záruční podmínky firmy ALPHALIGHTING CZ s.r.o.  
(„prodávající“) Česká republika s.r.o., se sídlem AlphaLighting CZ, s.r.o., Business Line Lorencova 3791, Zlín 760  
IČ: 29361869, zapsané v obchodním rejstříku vedeném pod spisovou značkou C 75295 vedená u Krajského soudu v 
Brně.  
Tato pravidla platí pouze pro značkové profesionální LED světelné zdroje ALPHALIGHTING (dále jen „výrobky”) 
prodávaná v Evropě od 1.1.2016 
 
Tato pravidla pro poskytování záruky se uplatňují pouze tehdy, pokud je na ně odkazováno v Kupní smlouvě mezi 
prodávajícím a kupujícím a nahrazují standardní ustanovení o záruce ve všeobecných prodejních podmínkách 
prodávajícího. 
Prodávající zaručuje, že každý výrobek bude bez závad na materiálu a provedení. Uvedená záruka platí po dobu 
uvedenou v příslušných pravidlech pro poskytování záruky na výrobky, které jsou uvedeny v kupní smlouvě. V případě, 
že výrobek nebude fungovat v souladu s touto zárukou, prodávající vyřídí kupujícím uplatněnou reklamaci dle pravidel 
pro poskytování záruky a níže uvedených všeobecných podmínek záruky. 
Záruka specifikovaná v tomto dokumentu se vztahuje pouze na značkové produkty ALPHALIGHTING , které prodává 
v Evropě. Záruka se vztahuje pouze na tu stranu, která koupila výrobky přímo od ALPHALIGHTING  (dále jen jako 
„kupující“). 
 
Podmínky: 
1. Prodávající odpovídá za vady zjevné, které má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na Kupujícího v 

souladu s dodacími podmínkami uvedenými v kupní smlouvě.  
2. Za zjevné vady zboží je považováno mechanické poškození. 
3. Prodávající je povinen uplatnit nárok práva za zjevné vady (mechanické poškození) zboží ihned po převzetí zboží, 

kdy přechází nebezpečí škody na kupujícího. 
4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc 

převzít, se do záruční doby nepočítá. 
5. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. 
6. Záruka na dodané zboží, a tedy ani odpovědnost prodávajícího se nevztahuje na vady v důsledku běžného 

opotřebení zboží, při jeho obvyklém užívání. 
7. Na výrobek se poskytuje prodloužená smluvní záruka v délce 60 měsíců a počíná běžet od dne ode dne uvedení 

LED svítidel do provozu, pokud není uvedeno jinak s výhradou ustanovení v záručních podmínkách. 
8. Při instalaci svítidla postupuje kupující vždy podle montážního postupu, který je nedílnou součástí balení svítidla. 
9. Práva z odpovědnosti za vady nelze uplatňovat u prodávajícího v rámci prodloužené smluvní záruky, pokud tyto 

vady byly způsobené nevhodným zacházením, neodbornou instalací a nedodržením uvedeného montážního 
postupu apod. 

10. Zástupci ALPHALIGHTING CZ s.r.o. musí být vždy umožněn přístup k vadným výrobkům.  
11. V případě vzniku podezření na závadu výrobků či jiných částí je zástupce ALPHALIGHTING CZ s.r.o je oprávněn 

pozvat zástupce jiných výrobců, aby provedli vyhodnocení světelného systému. 
12. Kupující je při uplatnění reklamace povinen předložit prodejní doklad vztahující se k reklamovanému zboží. 
13. Náklady spojené s montáží, demontáží, instalací výrobků a nákladů na dopravu nejsou touto zárukou kryty.  



 
 
 
Ustanovení: 
Kupující je povinen uvést LED svítidla do provozu nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží, v opačném případě počíná 
běžet záruční doba uplynutím 30 ti denní lhůty od převzetí zboží. 
Kupující je povinen písemně (elektronicky) informovat prodávajícího o přesném datu uvedení LED svítidel do provozu. 
Přesné datum uvedení LED svítidel do provozu musí být uvedeno v předávacím protokolu podepsaného oběma 
smluvními stranami.   
Tato záruka se nevztahuje na škodu, vadu výrobku či na nefunkčnost výrobku způsobenou vyšší mocí nebo zneužitím, 
nesprávným používáním nebo používáním výrobku v rozporu s příslušnou normou, zákonem nebo pokyny pro provoz, 
jakož i v rozporu s těmi pokyny, které jsou uvedeny v aktuálních bezpečnostních, odvětvových nebo elektrických 
normách pro příslušnou oblast. 
Prodloužená smluvní záruka v délce 60 měsíců, se nevztahuje na komponenty nouzových a kombinovaných svítidel, a 
to na nouzový modul a baterii. Na nouzový modul i baterii je omezená záruka v délce 24 měsíců, vyjma kapacity baterie, 
na kterou je poskytována záruka 6 měsíců.   
Kupující bere na vědomí, že dodané zboží je určeno pouze k účelům stanoveným příslušným výrobcem. 
Tato záruka pozbývá platnosti v případě neoprávněných oprav výrobku nebo provedení změn, které nebyly ze strany 
ALPHALIGHTING řádně a písemně schváleny. 
Záruku je možné uplatnit pouze v případě, pokud byl výrobek řádně zapojen a nainstalován a pokud byl provozován 
v rámci těch elektrických hodnot, provozního rozmezí a podmínek prostředí, které jsou uvedeny ve specifikacích, 
pokynech, jiných dokumentech dodaných společně s výrobkem a standardech IEC. 
Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího a prodávajícího, která se váží ke koupi zboží. 
Prodávající se zavazuje zajistit dostupnost náhradních dílu v délce 5 let po skončení záruční doby, a to zbožím 
technicky a parametrově shodnými, nebo lepšími s dodaným zbožím.  
 
Upozornění!  
Montáž svítidla smí provádět pouze odborná elektromontážní firma nebo osoba s elektrotechnickou kvalifikací. 
 
Pro uplatňování nároku z titulu vad a prodloužené záruky zboží platí následující podmínky: 
1. Reklamace z titulu odpovědnosti za vady zboží uplatní kupující písemně s přiloženou kopií faktury nebo dodacího   

listu v záruční době stanovené předávacím protokolem. 
2. Reklamace bude dále obsahovat identifikaci výrobku (výrobní číslo a číslo předávacího protokolu), popis vad, nebo 

přesné určení, jak se vada projevuje a počet vadných kusů. 
3. Prodávající má právo prohlídky reklamovaného zboží, a to kdykoli před uznáním reklamace, proto je kupující 

povinen uložit vadné výrobky odděleně, až do vyřízení reklamace. 
4. Nedodržení uvedených reklamačních podmínek a lhůt má za následek zánik nároků uplatňovaných kupujícím z 

titulu vad zboží. 
5. Prokáží-li se jako odůvodněné vady zboží, je povinen prodávající dodat zboží náhradní nebo opravené, a to 

nejpozději do 30 pracovních dnů od uznání reklamace. 


