JAK SPRÁVNĚ
ZABALIT ZÁSILKU
Mějte na mysli, že pečlivé zabalení a označení zásilky výrazně snižuje riziko poškození zboží při přepravě, třídění
a další manipulaci se zásilkou. Obal musí odpovídat váze a obsahu zásilky.

Zboží uvnitř kartonu je třeba zaﬁxovat výstelkou tak, aby se zamezilo
jeho pohybu ve všech směrech a zamezila se možnost poškození zboží
promáčknutím kartonu.

BEZSTAROSTNÝ SERVIS
HAL3000
Vážení zákazníci,
na vámi zakoupený výrobek HAL3000 je poskytována servisní služba „BEZSTAROSTNÝ SERVIS HAL3000“, která vám zaručí
co nejrychlejší a nejpohodlnější opravu vašeho PC v případě poruchy. Stačí jen zavolat na infolinku a vše ostatní včetně
odvozu, opravy a zpětného dovozu na vámi určené místo již zařídí naše servisní organizace. A to vše zcela zdarma. Tato
služba se vztahuje na všechny záruční opravy s výjimkou neoprávněných případů uvedených v reklamačním řádu.
JAK POSTUPOVAT?
1) Volejte prosím infolinku 844 139 139, „BEZSTAROSTNÝ SERVIS HAL3000“. Připravte si výrobní číslo MONTxxxxxx vašeho
počítače, najdete ho na stítku šedé barvy na zadní straně počítače, nebo na záručním listě.

Na kartonu nesmí být jiná (neaktuální) etiketa nebo jakýkoli čárový kód.

Zboží nesmí v žádném případě přesahovat obvod kartonu.

2) Na této infolince se vám bude věnovat pracovník, který vám pomůže odstranit závady odstranitelné po telefonu.
V případě, že jde o závadu, kterou lze vyřešit pouze výměnou vadné komponenty za novou nebo odborným zásahem
přímo v servisním středisku, domluví pracovník svoz výrobku dopravní službou do servisního střediska. Doprava tam i zpět
je ZDARMA.
3) Produkt zabalte do originální či adekvátní krabice, nezapomeňte přiložit řádně vyplněný záruční list a kupón
„BEZSTAROSTNÉHO SERVISU HAL3000“, a vyčkejte příjezdu přepravní služby. Před závozem do servisního střediska je
nutné z obalu odstranit původní starou etiketu PPL. Servisní organizace nezodpovídá za data uložená v reklamovaném
PC. Před odesláním do servisního střediska proto vždy data pečlivě zálohujte. V případě poškození výrobku dopravou
vlivem nedostatečného nebo nevhodného zabalení výrobku nenese dopravce ani prodávající za tuto škodu
zodpovědnost.

Před odevzdáním do přepravy překontrolujte , zda-li
má přepravce na štítku správnou dodací adresu.

PROFYLAKTICKÁ ÚDRŽBA HARDWARU

4) PC bude opraven v co nejkratší době a dopraven na vámi určenou adresu. Standardní servisní zásah PC trvá 10
pracovních dní včetně doby nutné na dopravu. Před zpětným dodáním vás bude servisní organizace telefonicky
kontaktovat a ověří si s vámi místo a termín dodání. V případě, že PC nelze opravit v garantovaném termínu, bude vás
kontaktovat pracovník servisní organizace, se kterým společně dojednáte přijatelné řešení.

Společně s počítačem HAL3000 získáváte také možnost
provedení profylaktické údržby HW. Nárok na údržbu
zdarma můžete uplatnit 2x po dobu trvání záruky
u Autorizovaných servisních partnerů, jejichž aktuální
seznam najdete na www.hal3000.cz.

Při profylaktické údržbě HW je zařízení vyčištěno zvenčí
i zevnitř pomocí stlačeného vzduchu. Efekt vyčištění je
ihned znatelný – chuchvalce prachu usazující se uvnitř
skříně, zabraňují ideálnímu proudění vzduchu, zvyšují
hlučnost počítače a dochází k jeho přehřívání.

PŘEPRAVNÍ LIST – KONTAKTNÍ ÚDAJE

Profylaktická údržba je nejlevnější prevencí před
haváriemi výpočetní techniky. Pravidelné čištění
počítače prodlouží životnost veškerých zařízení a jako
bonus zlepší hygienu vašeho pracoviště.

Doporučený cyklus profylaxe je jednou ročně,
u náročných provozů (výrobní haly, restaurace, prašné
provozy) je interval vhodné zkrátit.

Adresa:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Na tuto adresu Vám bude po dohodě s přepravcem opravený počítač doručen.)

Časové záznamy o reklamaci:
Přijato do opravy dne:

Firma: ............................................................................................................................................ Jméno: ....................................................................................................................................................................

Vydáno z opravy dne:

Telefon: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Poznámka:

(Na tomto telefonním čísle budete kontaktováni v době od 7:00 do 18:00 hod. přepravcem,
případně pracovníkem servisní organizace.)

Přístupové heslo k Vašemu počítači : ................................................................................................................................................................................................................................................
Přijato do opravy dne:

Vydáno z opravy dne:

POPIS ZÁVADY (vyplní zákazník)

Poznámka:

Sériové číslo:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Reklamace č. 1
Popis závady: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Přijato do opravy dne:

Vydáno z opravy dne:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Poznámka:

Reklamace č. 2 (vyplňte pouze v případě opakované reklamace!)
Popis závady: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

www.hal3000.cz

V případě nejasností při vyplnění volejte na číslo technické podpory 844 139 139, heslo „BEZSTAROSTNÝ SERVIS HAL3000”.
Pozor - v případě neoprávněné reklamace vám budou účtovány náklady na přepravu.

www.hal3000.cz

ZÁRUČNÍ LIST
Stručný výpis záručních podmínek:
Na zboží vyrobené a dodané společností 100MEGA Distribution s.r.o. je poskytována platná smluvní záruka. Záruční doba začíná
dnem převzetí zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
Záruční doba:
Výrobce poskytuje na počítačové sestavy a jejich příslušenství uvedenou záruku, pokud není smluvně ujednáno jinak:
Produkt:
Osobní počítače HAL3000
Servery HAL3000

Délka záruky (v měsících)

Poznámka:

60, 36, 30 nebo 24

1, 2, 3

36

1, 2

Poznámky k rozsahu poskytovaných záruk:
1. V případě počítačových sestav se základní rozsah záruky vztahuje na základní jednotku, kterou tvoří počítačová skříň
se zdrojem, osazená systémová deska (MB) s procesorem (CPU) a pamětí (RAM), graﬁcký adaptér (VGA), řadiče, pevný
disk, TV karta, čtečka karet, síťová karta, zvuková karta. Na ostatní komponenty rozšiřujících konﬁguraci základní jednotky se
poskytuje záruka shodná se zárukou samostatně prodávaných komponent.
2. Záruční lhůta na softwarové produkty je vždy speciﬁkována v záručních podmínkách, popř. v licenční smlouvě výrobce, která
je součástí dodávky.
3. Záruční lhůta na počítačové sestavy se řídí zárukou uvedenou na dodacím listě.
Místo reklamace:
Zákazník uplatňuje reklamaci zboží v servisním středisku prodejce, není-li smluvně stanoveno jinak. Může uplatnit reklamaci také
v servisních střediscích výrobce (aktuální seznam na www.hal3000.cz).
Podmínky reklamace:
Výrobek je nutné předat k záruční opravě ve vhodném balení a podrobného popisu závady, pokud není smluvně stanoveno jinak.
Výrobek musí být doručen přepravní službou nebo osobně. V případě poškození výrobku během přepravy do servisního střediska
vlivem nevhodného nebo nedostatečného balení výrobku nenese dopravce ani prodávající ani autorizované servisní středisko za
tuto škodu odpovědnost. Před odesláním produktu HAL3000 (počítač, server a jiné …) do autorizovaného servisního střediska za
účelem opravy se ujistěte, zda máte zálohovaná všechna data a programové vybavení na externím zařízení či médiu. Poskytovatel
servisu nepřebírá žádnou odpovědnost za ztrátu dat a programového vybavení, ke kterým dojde během servisního zásahu, ani za
jakékoliv další ztráty na těchto datech vzniklé důsledkem servisního zásahu.
Při žádosti o záruční opravu je nutné se prokázat dokladem o nákupu výrobku. V opačném případě může poskytovatel záručního
servisu považovat servisní požadavek za mimozáruční službu, která je hrazena žadatelem.
Právo na uplatnění záruky zaniká v následujících případech, kdy:
• u reklamovaného zboží při převzetí do opravy uplynula záruční lhůta
• došlo k poškození štítku se sériovým číslem
• závada je způsobena mechanickým poškozením, nadměrným opotřebením nebo znečištěním
• došlo k porušení provozních podmínek obvyklých pro provoz výpočetní techniky, neodbornou instalací a obsluhou
• došlo k poškození výrobku v důsledku živelné katastrofy, povětrnostních vlivů (atmosférické přepětí, povodeň, zemětřesení atd…)
• došlo k neoprávněnému zásahu do zařízení nebo jiným úpravám bez svolení prodejce nebo výrobce
• byl použit nelegální software a spotřební materiál
• byl použit neoriginální spotřební materiál
• došlo k poškození počítače počítačovými viry, nebo jiným softwarem
• zboží bylo zapojeno do elektrické sítě neodpovídající podmínkám, stanovených výrobcem
Záruka se též nevztahuje na programové vybavení a předinstalované programy. Společnost 100MEGA Distribution s.r.o. ani
její servisní partneři nenesou odpovědnost za případné poškození nebo ztrátu dat nebo programů a doporučují vytvořit
si záložní kopie veškerého programového vybavení a dat. Záruka na programové vybavení je upřesněna v příslušné licenční
smlouvě k programovému vybavení. Společnost 100MEGA Distribution s.r.o. a prodejce zboží si vyhrazuje právo nahradit vadné,
neopravitelné zboží za nové, případně za jiné obdobné, se srovnatelnými technickými parametry. Společnost 100MEGA Distribution
s.r.o. a prodejce zboží neručí za morální zastarání výrobků vzhledem k poskytované záruční době.
Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku poškozeného mechanickým způsobem při přepravě
řídí přepravním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského resp. obchodního zákoníku.
Záruční podmínky se řídí příslušnými ustanoveními Záručních podmínek a příslušnými ustanoveními reklamačního řádu společnosti
100MEGA Distribution s.r.o. a příslušnými ustanoveními reklamačního řádu prodejce zboží.
UPŘESNĚNÍ TYPU, ROZSAHU A PODMÍNEK POSKYTOVANÉ ZÁRUKY NA WWW.HAL3000.CZ

www.hal3000.cz

Datum prodeje: .................................................................

