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ZÁRUČNÍ LIST 

k výrobku CONSTRUCT HOOD LOCK 
 
Výrobcem mechanického zabezpečení CONSTRUCT HOOD LOCK (dále jako “výrobek”) je 
společnost CONSTRUCT A&D, a.s., IČ: 26233177, sídlem Velké Meziříčí, Františkov 220, 
PSČ 594 01 (dále jako „výrobce“).  

PLATNOST A ROZSAH ZÁRUKY 
Výrobce poskytuje záruku na jakost výrobku po dobu 2 let od data montáže do vozidla. 
Datum montáže musí být uvedeno v tomto Záručním listu. Záruka zahrnuje nárok na výměnu 
či opravu vad výrobku vzniklých v důsledku vad výroby (materiálu či zpracování). Záruka se 
nevztahuje na vady vzniklé neodbornou montáží do vozidla nebo použitím výrobku pro 
neschválený typ a/nebo značku vozidla (za tyto je odpovědná příslušná montážní 
organizace), jakož ani za vady vzniklé mechanickým poškozením výrobku nebo jeho části, 
běžným opotřebením výrobku, neodborným zásahem, používáním výrobku v rozporu s jeho 
určením, živelnou událostí či nedodržením pokynů výrobce uvedených v návodu na obsluhu. 

REKLAMACE 
Kupující je povinen reklamovat výrobek bez zbytečného odkladu po zjištění vady, nejpozději 
však do konce záruční doby. Zjevné vady výrobku musí být kupujícím reklamovány 
neprodleně při převzetí vozidla po instalaci výrobku. Oznámení o reklamaci musí být 
provedeno písemnou formou a existence vady musí být řádně doložena. Povinností 
kupujícího je předložit při případné reklamaci výrobku tento Záruční list a 2 ks klíčů. Bez 
tohoto dokumentu a součástí výrobku nemůže být reklamace vyřízena. Při reklamaci výrobku 
si výrobce vyhrazuje právo kontroly stavu reklamovaného výrobku před konečným vyřízením 
reklamace. Případné záruční i pozáruční opravy zajišťují autorizované montážní organizace či 
přímo výrobce. 
 
ASISTENČNÍ SLUŽBA 
V případě, že se vozidlo, do něhož byl nainstalován výrobek CONSTRUCT, stane 
nepojízdným v důsledku vad výrobku, je kupující povinen kontaktovat asistenční službu 
společnosti CONSTRUCT na infolince 800 194 100, kde je zajištěn potřebný servis. 
Porušením této povinnosti kupujícího má za následek zánik nároku kupujícího na náhradu 
nákladů, které kupujícímu vznikly v souvislosti s využitím jiných asistenčních služeb. 
 

 

 
               
 
 
 

 
 
 

 
NÁVOD NA OBSLUHU 

k výrobku CONSTRUCT HOOD LOCK 
 
 
 
 
ZABLOKOVÁNÍ ZABEZPEČENÍ 

Pro zamknutí zařízení zatlačte prstem zámkovou vložku do úplného zacvaknutí. 

 
 
ODBLOKOVÁNÍ ZABEZPEČENÍ 

Pro odemknutí zasuňte klíč do zámkové vložky do dorazové polohy. Pootočte klíčem  
ve směru hodinových ručiček a následně vytáhněte zámkovou vložku směrem k sobě. 

 
 
DŮLEŽ ITÉ UPOZORNĚNÍ 

ZABEZPEČENÍ OBSLUHUJTE POUZE PŘI PLNĚ ZAVŘENÉ KAPOTĚ, JINAK MŮŽE 
DOJÍT K JEHO POŠKOZENÍ,  NA KTERÉ SE NEVZTAHUJE ZÁRUKA OD VÝROBCE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Více informací o produktu na www.construct.cz. 

Typ  
výrobku: 

 

Značka,  
model vozidla: 

 

VIN  
vozidla: 

 

Datum  
montáže: 

 

 
Razítko a podpis 
montážní 
organizace: 

 

	  


