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TomTom 
Obmedzená záruka 

 
RUČITEĽ 
Kúpa mimo USA a mimo Kanady: Ak ste nákup urobili mimo Spojených štátov a 
Kanady, túto Obmedzenú záruku poskytuje spoločnosť TomTom International B.V., 
Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam (Holandsko) a v jej prospech je vyhradené 
toto Obmedzenie zodpovednosti. 
 
ČO POKRÝVA TÁTO ZÁRUKA 
1) TomTom International B.V.(„TomTom“) vám zaručuje, že pri normálnom 
používaní bude Hardware bez chýb vo vyhotovení a materiáloch  („Chyby“) po dobu 
jedného (1) roka odo dňa, kedy bol vami prvý krát zakúpený („Záručná doba“). Počas 
záručnej doby bude vám Hardware vymenený alebo opravený podľa vlastného výberu 
spoločnosti TomTom („Obmedzená záruka“) bez poplatkov buď za časti alebo prácu. 
Táto Obmedzená záruka pokrýva iba výmenu Hardware. Ak je Hardware opravený po 
uplynutí Záručnej doby, záručná doba na opravu uplynie šesť (6) mesiacov odo dňa 
opravy.  
 
ČO NEPOKRÝVA TÁTO ZÁRUKA 
2) Obmedzená záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie veci používaním, neplatí keď 
Hardware otvoril alebo opravoval niekto, kto nebol poverený spoločnosťou TomTom 
a nepokrýva opravu alebo výmenu Hardware alebo jeho časti poškodených zlým 
zaobchádzaním, vlhkosťou, tekutinami, priblížením alebo vystavením teplu 
a nehodám, nedodržaním pokynov dodaných s Hardware, nedbanlivosťou alebo 
nesprávnym použitím. Obmedzená záruka nepokrýva fyzické poškodenie povrchu 
Hardware. Táto Obmedzená záruka nepokrýva žiadne programové vybavenie, ktoré 
môže sprevádzať, alebo byť nainštalované na Hardware. Obmedzená záruka 
nepokrýva inštaláciu, odstránenie alebo údržbu Hardweru alebo akékoľvek iné 
náklady s tým spojené. 
 
AKO UPLATNIŤ ZÁRUČNÚ REKLAMÁCIU 
3) Aby ste uplatnili reklamáciu Chyby, musíte sa počas Záručnej doby 
prostredníctvom e-mailu cez internetovú stránku www.tomtom.com spojiť 
s TomTom, aby ste vysvetlili Chybu a získali RMA číslo (Povolenie na vrátenie 
materiálu), ak to bude nevyhnutné. Hardware musíte spolu s vysvetlením Chyby 
vrátiť počas Záručnej doby na adresu, ktorú vám poskytne TomTom.  Ak sa vyskytne 
chyba a TomTom prijme reklamáciu platnú v rámci tejto Obmedzenej záruky po 
prvých sto osemdesiatich (180) dňoch Záručnej doby, spoločnosť TomTom je 
oprávnená vyúčtovať vám primerané prepravné a manipulačné náklady spojené 
s opravou alebo výmenou Hardware. Pri vrátení musíte dodržať všetky ďalšie  
postupy, ak ich spoločnosť TomTom určila. 
 
VAŠE ZÁKONNÉ PRÁVA 
4) Niektoré krajiny nepripúšťajú výnimky alebo obmedzenie poškodenia. Ak sa má za 
to, že niektorá časť tejto Obmedzenej záruky je neplatná alebo právne neúčinná, 
zvyšok Obmedzenej záruky jednako len zostane v plnej platnosti a účinnosti. 
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5) Táto Obmedzená záruka je pre vás jedinou výslovnou zárukou a je poskytnutá 
namiesto všetkých ostatných výslovných záruk alebo podobných záväzkov (ak nejaké 
existujú) z reklamy, dokumentácie, obalov alebo iných komunikačných prostriedkov. 
6) Vynímajúc Obmedzenú záruku a v maximálnom rozsahu, ktorý umožňuje príslušné 
použiteľné právo, spoločnosť TomTom a jej dodávatelia dodávajú Hardware „TAK 
AKO JE, SO VŠETKÝMI CHYBAMI“ a týmto odmietajú všetky ostatné záruky a 
podmienky či už výslovné, skryté alebo zákonné, vrátane, ale nie obmedzene (ak 
existujú) na mlčky predpokladané záruky, záväzky a podmienky vyhovujúcej kvality, 
vhodnosti pre konkrétny účel, spoľahlivosti alebo použiteľnosti, presnosti alebo 
kompletnosti účinkov, výsledkov, odborného prevedenia, neprítomnosti vírusov 
a primeranej starostlivosti a skúsenosti, to všetko vo vzťahu k Hardware a 
poskytovanie alebo neschopnosť poskytovať podporu alebo iné služby, informácie, 
software a súvisiaci obsah prostredníctvom Hardware alebo iným spôsobom 
vyplývajúce z používania Hardware. Tak isto nie je poskytnutá žiadna záruka alebo 
podmienky pokojného užívania a držby bez rušivých zásahov týkajúcu sa Hardware. 
Toto vylúčenie sa nevzťahuje na (i) nijakú predpokladanú podmienku pokiaľ ide 
o pomenovanie a (ii) nijakú mlčky predpokladanú záruku pokiaľ ide o zhodu 
s popisom.  
7) Táto Obmedzená záruka nezasahuje do žiadneho zákonného práva na základe 
použiteľnej vnútroštátnej legislatívy regulujúcej predaj spotrebného tovaru. 
8) Túto Obmedzenú záruku nie je možné preniesť na žiadnu inú osobu. 
 
OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI 
9) Tak spoločnosť TomTom, ako aj jej dodávatelia nebudú vám, ani žiadnej tretej 
strane zodpovední za nijaké škody buď priame alebo nepriame, následné alebo inak 
vyplývajúce z používania alebo neschopnosti používať Hardware (v každom prípade 
vrátane, ale nie obmedzene na škody z nespôsobilosti používať zariadenie alebo 
vstupné dáta, stratu dát, stratu obchodu, stratu zisku, prerušenie obchodu a podobne), 
aj keby spoločnosti TomTom bola oznámená možnosť takýchto strát. 
10) Bez ohľadu na akékoľvek škody, ktoré by ste mohli utrpieť z akýchkoľvek 
dôvodov (vrátane, bez obmedzenia, tu uvedených škôd a všetkých priamych škôd 
alebo všeobecného odškodnenia a pokút v zmluvnom pomere alebo akékoľvek iné), 
celková zodpovednosť spoločnosti TomTom a ktoréhokoľvek z jej dodávateľov  bude 
obmedzené sumou, ktorú ste skutočne zaplatili za Hardware. 
11) Spoločnosť TomTom nebude zodpovedná za (i) žiadny podvod zo strany svojich 
zamestnancov a/alebo agentov ani (ii) žiadne podvodné uvedenie do omylu zo strany 
svojich zamestnancov a/alebo agentov. 
12) Bez ohľadu na horeuvedené, nebude vymedzená žiadna zodpovednosť nijakej 
zmluvnej strane za smrť alebo poranenie osoby z jej vlastnej nedbanlivosti. 
 


