
  

Zaregistrujte se a získejte záruku WarrantyPlus!  

https://home.liebherr.com/cs/cze/shopping-world/cz/funnel/free-warranty/landing.html  

  

1.krok   

   

2. krok  
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3. krok (potvrdit souhlas se zpracováním podmínek + opis kódu)  

   

  

4. krok   

Po potvrzení podmínek obdržíte e-mailem link/odkaz na ověření Vámi zadané emailové adresy. Toto potvrďte 

prokliknutím linku/odkazu  

5. krok   

Obdržíte tři emaily z noreplyweb@liebherr.com e-mail  

e -mail 1: 

Předmět: Děkujeme za Vaši důvěru   

Vážený/á Josef Novák  

  

úspěšně jste uzavřel/a 10letou záruku na kompresor!  

  

Záruční list obdržíte v samostatném e-mailu. Pokud záruční list neobdržíte do 24 hodin, kontaktujte naši podporu.   

V jednotlivých případech se také může stát, že e-mail se záručním listem skončil ve Vaší složce spamu.   

Před kontaktováním podpory to prosím zkontrolujte.   

S dotazy ohledně podpory se obraťte na následující kontakt:  

Telefon: +420 515 247 522  

E-Mail: sales.cz@liebherr.com  

Objevujte pravidelně nové nabídky a produkty ze světa produktů Liebherr.  

S pozdravem  

Váš tým Liebherr Hausgeräte   

 

 

 

 

 

 



 

 

e-mail 2:  

Předmět: Záruční list – 10letá záruka na kompresor Liebherr   

 Záruční list – 10letá záruka na kompresor Liebherr  

Tento záruční list platí pro spotřebič se sériovým číslem: 124356789, zakoupeno dne: 

21.01.2021   

držitel záručního listu: Josef, Novák  

  

Podmínky 10leté záruky na kompresor Liebherr.  

Níže popsané podmínky 10leté záruky na kompresor Liebherr – dále jen záruční podmínky – platí výhradně pro Land.   

Společnost Liebherr poskytuje uživateli, který provozuje registrovaný spotřebič Liebherr, záruku v souladu s 

následujícími podmínkami (10letá záruka na kompresor Liebherr).  

Tato 10letá záruka na kompresor Liebherr – dále jen záruka – platí navíc k zákonným záručním právům, která 

kupujícímu náleží vůči prodávajícímu spotřebiče (práva z vadného plnění), a neomezuje je.   

  

I. Doba trvání a začátek záruky  

1. Záruka se poskytuje na dobu 10 let.  

2. Záruční doba začíná plynout předáním spotřebiče kupujícímu.  

II. Předpoklad záruky   

Společnost Liebherr poskytuje záruku, pokud jsou prokazatelně splněny následující předpoklady:  

1. Spotřebič byl zakoupen od prodávajícího (podnikatele) v Land.  

2. Spotřebič je instalován v Land.  

3. Personálu zákaznického servisu Liebherr byl ke spotřebiči předložen platný záruční list vydaný pro daný 

spotřebič a doklad o nákupu.   

Nároky ze záruky lze uplatnit, pouze pokud je vada nahlášena zákaznickému servisu Liebherr nebo 
autorizovanému zákaznickému servisu Liebherr do 14 dnů od jejího zjištění.   

III. Obsah a rozsah záruky  

1. Vady vyskytující se na kompresoru během záruční doby, u nichž lze prokázat, že jsou způsobeny vadami 

materiálu nebo výroby na kompresoru, budou bezplatně odstraněny zákaznickým servisem Liebherr nebo 
autorizovaným zákaznickým servisem Liebherr.  

2. Záruka nezahrnuje žádné nároky na náhradu škody vůči společnosti Liebherr nad rámec odstranění vad. 

Společnost Liebherr zejména nepřebírá žádnou odpovědnost za následné škody.  

3. Kupující si musí nechat započítat plnění ze záruky, které obdrží od prodávajícího (podnikatele) v rámci záruky 

(odpovědnost za vady).  

4. Plněním ze záruky se záruční doba neobnovuje ani neprodlužuje.   

IV. Vyloučení a ukončení platnosti záruky Liebherr   

1. Ze záruky jsou vyloučeny chyby nebo vady na spotřebiči, které vznikly v důsledku následujícího:  

a) Nedodržení návodu k použití a montáži, chybná instalace nebo chybné připojení, nesprávné použití, 

nesprávná obsluha nebo namáhání a opotřebení.  

b) Vnější vlivy, jako např. poškození při přepravě, poškození v důsledku nárazu nebo úderu, poškození v 
důsledku povětrnostních vlivů nebo jiných přírodních událostí.  



c) Opravy a změny, které nebyly provedeny zákaznickým servisem Liebherr nebo autorizovaným 

zákaznickým servisem Liebherr.  

2. Záruka Liebherr zaniká v případě, že byl, bez ohledu na to kým, odstraněn, manipulován nebo se stal 

nečitelným typový štítek nebo číslo spotřebiče, nebo pokud byly do spotřebiče zabudovány části jiného 
původu.   

V. Promlčení  

Nároky ze záruky v důsledku vady zjištěné v záruční době vyprší po 6 měsících. Promlčecí doba začíná zjištěním vady.  

  

Poskytovatel záruky pro Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1, 9900 Lienz, Österreich   

e-mail 3: 

Předmět: Záruční list – Liebherr WarrantyPlus 

Záruční list – Liebherr WarrantyPlus  
Tento záruční list platí pro spotřebič se sériovým číslem: 123456789, zakoupeno dne: 

21.01.2021   

Držitel záručního listu: Josef, Novák  

 Podmínky záruky Liebherr WarrantyPlus.  

Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH (Liebherr) poskytuje majiteli chladničky a/nebo mrazničky  

(spotřebič) Liebherr záruku,   

která začíná plynout předáním spotřebiče kupujícímu, jenž spotřebič zakoupil za účelem prvního uvedení do provozu, 

na dobu 24 měsíců (záruka Liebherr).   

S tímto záručním listem Liebherr WarrantyPlus získává majitel spotřebiče dodatečnou záruku, podle které mu 

společnost Liebherr poskytne záruku v trvání dalších 36 měsíců v návaznosti na 24měsíční záruku (záruka Liebherr) v 

souladu s následujícími podmínkami.   

  

I. Doba trvání a začátek záruky Liebherr WarrantyPlus  

1. Liebherr WarrantyPlus je poskytována na dobu 36 měsíců (záruční doba).  

2. Záruční doba začíná plynout bezprostředně v návaznosti na záruku Liebherr.  

3. Plněním ze záruky Liebherr WarrantyPlus se záruční doba neobnovuje ani neprodlužuje.   

II. Předpoklady záruky Liebherr WarrantyPlus  

Liebherr poskytuje záruku Liebherr WarrantyPlus, pokud jsou prokazatelně splněny následující předpoklady:  

1. Spotřebič byl zakoupen poprvé od prodávajícího, který je podnikatelem, v Land.  

2. Spotřebič je instalován v Land.  

3. Personálu zákaznického servisu Liebherr byl ke spotřebiči předložen záruční list a doklad o nákupu.  

4. Sériové číslo spotřebiče je uvedeno na přední straně záručního listu.  

5. S výjimkou případu popsaného v bodě 3. oddílu III nelze záruku Liebherr WarrantyPlus přenést na jiný 

spotřebič.  

6. Záruční list byl získán v rámci 24měsíční záruky Liebherr.   

III. Obsah a rozsah záruky Liebherr WarrantyPlus  

1. Vady, které se na spotřebiči vyskytnou během záruční doby a u nichž lze prokázat, že jsou způsobeny vadami 
materiálu nebo výroby, budou bezplatně odstraněny zákaznickým servisem Liebherr nebo autorizovaným 

zákaznickým servisem Liebherr. V případě vady na částech vnitřního vybavení, jakož i úchytech a krycích 

panelech si společnost Liebherr vyhrazuje právo zaslat majiteli odpovídající náhradní díly zdarma k vlastní 

montáži.  



2. Záruka Liebherr WarrantyPlus nezahrnuje žádné nároky vůči Liebherr nad rámec odstranění vad. Společnost 

Liebherr zejména nepřebírá žádnou odpovědnost za následné škody.  

3. Je-li oprava nehospodárná nebo nemožná, obdrží majitel oproti předání vadného spotřebiče stejný nebo 

srovnatelný nový spotřebič (náhradní spotřebič). Je-li spotřebič nahrazen společností Liebherr v rámci záruky 

Liebherr nebo této záruky Liebherr WarrantyPlus, zbývající záruční doba Liebherr WarrantyPlus bude 
převedena na náhradní spotřebič.   

IV. Vyloučení a ukončení platnosti záruky Liebherr WarrantyPlus   

1. Ze záruky Liebherr WarrantyPlus jsou vyloučeny chyby nebo vady na spotřebiči, které vznikly v důsledku 

následujícího:  

a) Nedodržení návodu k použití a/nebo montáži, chybná instalace a/nebo chybné připojení, nesprávné 

použití, nesprávná obsluha nebo namáhání a opotřebení.  

b) Vnější vlivy, jako např. poškození při přepravě, poškození v důsledku nárazu nebo úderu, poškození v 

důsledku povětrnostních vlivů nebo jiných přírodních událostí.   

c) Opravy a změny, které nebyly provedeny zákaznickým servisem Liebherr nebo autorizovaným 

zákaznickým servisem Liebherr.  

2. Ze záruky Liebherr WarrantyPlus jsou také vyloučeny další vady těsnění dvířek včetně trvale připojených dílů, 

jako jsou např. víka a dvířka, pokud lze jejich závadnost přičíst vadě těsnění dvířek, jakož i světelné zdroje a 

optické vady související se stářím.  

3. Záruka Liebherr WarrantyPlus zaniká v případě, že byl, bez ohledu na to kým, odstraněn, manipulován nebo 

se stal nečitelným typový štítek nebo číslo spotřebiče, nebo pokud byly do spotřebiče zabudovány části 
jiného původu.   

V. Promlčení  

Nároky ze záruky Liebherr WarrantyPlus 1 z důvodu vady uplatněné v záruční době vyprší po 6 měsících. Promlčecí 

doba začíná zjištěním vady.   

Poskytovatel záruky pro Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1, 9900 Lienz, Österreich  

 

 

Tímto je registrace úspěšně u konce. Prosím uložte nebo 

vytiskněte si doručené e-maily.   

  


