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Střídače Solis jsou vyráběny společností Ginlog (Ningbo) Technologies Co., Ltd. (Společnost) (dále 
jen Ginlog) poskytuje následující Záruku kupujícímu (Zákazník) Převodníku Solis (Zboží). Zákazník se 
považuje za vlastníka nainstalovaného Zboží při prvním prodeji. 

1. Podmínky záruky

Společnost zaručuje, že Zboží nainstalované společností Columbus Energy je bez závad v materiálu či 
na řemeslném zpracování při standartním použití a službách po dobu 10 let od data prodeje 
Zákazníkovi.  

Záruka pokrývá náklady na opravu jednotky či výměnu součástek. Zboží musí být vráceno Společnosti 
ke kontrole. 

Společnost může opravit či vyměnit vadné komponenty podle vlastního uvážení. 

Záruka rozšiřuje statutární práva Zákazníka a nemůže být interpretována tak, aby oslabovala tato 
statutární práva.  

2. Rozšíření záruky

Kupující může požádat o rozšíření Záruky během 12 měsíců od koupě poskytnutím výrobního čísla 
jednotky spolu s důkazem o koupi.  

3. Omezení záruky

Záruka je platná pouze pro Zboží zakoupené buď přímo od Společnosti či u autorizovaného prodejce 
Společnosti.  

Záruka je nepřenositelná a týká se pouze zcela nového Zboží.  

Vadné součástky zaměněné v rámci Záruky se stávají majetkem Společnosti. 
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Veškeré příslušenství obdrží krytí dvouletou zárukou – DLS-W, DLS-LAN, DLS-G, DLB-W, DLB-G, EPM3, 
4G-CT.  

Záruka nezahrnuje: 

a) Náklady na práci, přístup a dopravu;
b) Následné poškouzení včetně, ale bez omezení ztrátu příjmů;
c) Nároky třetích stran jiných než Zákazníka;
d) Vady instalace. (Kromě situací, kdy je instalace prováděna Společností);
e) Zboží poškozené jako důsledek nesprávné instalace. (Kromě situací, kdy je instalace

prováděna Společností);
f) Položky doplňkové k instalaci nedodávané Společností;
g) Daně, dovozní/vývozní poplatky či výdaje and další obecné administrativní náklady;
h) Poškození způsobené na Zboží způsobená nesprávným použitím, nesprávnou manipulací či

neoprávněnou modifikací;
i) Ztrátu či poškození vzniklé během přepravy;
j) Náhodné či záměrné poškození;
k) Jakékoliv Zboží popsané v cenové nabídce či dodacím listu jako „z expozic“ či „repasované“.

(Pro krytí takového Zboží může být vydáno samostatné rozšíření Záruky).

Práce, cesta a dodání (k a od Zákazníka) bude zpoplatněna, pokud je vrácené zboží shledáno 
nezávadným dle záručního nároku.  

10-ti letá záruka je platná pro všechny převodníky Solis zakoupené od společnosti Columbus Energy
po 1. září 2019.

4) Postup záručního nároku

Pro uskutečnění záručního nároku musejí být poskytnuty následující informace: 

- Vyplněný formulář kontroly RTM
- Model produktu (např. Solis 15kW) a výrobní číslo produktu (např. A1110011)
- Kopie faktury za převodník od společnosti Columbus Energy
- Kopie potvrzení/zprávy o instalaci

Autorizovaný distributor bude součinný se Společností ohledně opravy či výměny. Náklady za opravu 
jednotky či poskytnutí výměny ponese Společnost za předpokladu, že byla prokázána platnost Záruky 
a nevypršela záruční doba. 

V případě, že opravy musejí být provedeny v centrále Společnosti, bude se Společnost snažit 
minimalizovat prostoj Zboží.  

Všechna práva rezervována společností Ginlong (Ningbo) Technologies Co., Ltd.. Tato informace 
podléhá změnám bez oznámení.   


