
 

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY K ELEKTROKOLŮM FOCUS 

 
Díky neustálým kontrolám a používání nejmodernějších výrobních metod dodržuje 

značka FOCUS vlastní standardy pro vysokou kvalitu, dobré zpracování, dlouhou 

životnost a spolehlivost. Z tohoto důvodu může nabídnout prodlouženou záruku 10 let 

na všechny rámy elektrokol. 

PRODLOUŽENÁ 10LETÁ ZÁRUKA 

Naše prověřené a kvalitní výrobky FOCUS jsou vyrobeny v Německu. Nabízíme 10leté 

prodloužení našeho komplexního záručního programu pro rámy elektrokol.  

V případě, že dojde ke zpracování nebo poruše na materiálu, která vedou k prasknutí 

nebo prasknutí, která se objeví na rámu během 10leté záruční lhůty, kontaktujte prosím 

svého autorizovaného prodejce. Záruka se vztahuje pouze na původního (prvního) 

vlastníka a není převoditelná. Nárok na záruku lze uskutečnit pouze prostřednictvím 

autorizovaného prodejce. Váš specializovaný prodejce vám poskytne a nainstaluje 

nový rám.  

Na běžná opotřebení a stárnutí se záruka nevztahuje, stejně tak se nevztahuje na 

závady vzniklé na laku rámu. Poškození laku, k němuž dojde po předání elektrokola 

specializovaným prodejcem, se nevztahuje ani na záruční podmínky ani na 

odpovědnost za materiálové vady. Záruka zaniká také v případě, že je elektrokolo 

pronajato nebo používáno pro komerční účely. 

Předepsaný pravidelný servis musí být proveden autorizovaným prodejcem a 

zaznamenán do protokolu servisní historie. 

Pokud váš model již nebude zahrnut do našeho produktového portfolia během 10leté 

záruční lhůty, obdržíte vhodný náhradní model ze stávající produktové řady (barva a 

provedení se mohou lišit od původního modelu). 

Uveďte také sériové číslo. Najdete ji na spodní straně rámu. Ve spodní části všech 

modelů najdete také nálepku ve stříbrné barvě se dvěma devítimístnými číselnými údaji. 

Horní pořadí čísel předchází písmena „SN“. To je tzv. výrobní číslo objednávky neboli 

sériové číslo). Druhé číselné řadě předcházejí písmena „PN“. Toto je číslo produktu, které 

začíná číslem 61, 62 nebo 63. Názvy modelů jsou součástí designu rámu.  

Chcete-li aktivovat 10letou záruku na rám, musíte svůj model zaregistrovat spolu se 

všemi požadovanými údaji, online do 8 týdnů od data zakoupení. Poté obdržíte 

potvrzovací e-mail, který si dobře uschovejte.  

Odkaz pro registraci: https://www.focus-bikes.com/int/warranty-form-en 
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