
 
 

Záruční podmínky zdvihacích plošin DAUTEL 
 

Záruční doba 
Pokud není domluveno jinak, tak je záruční doba zdvihacích plošin Dautel 24 měsíců od data 
odeslání z výrobního závodu. 
 
Prvních 12 měsíců záruky je závislých na funkčním testu po namontování plošiny na vozidlo. 
Podmínkou záruky na dalších 12 měsíců je provedení roční servisní prohlídky v servise 
schváleném dovozcem plošiny, jehož součástí je: výměna oleje, promazání a kompletní 
kontrola dle servisního manuálu. Na vyžádání je třeba doložit dokumentaci z takto 
provedené roční prohlídky. 
 
Záruční doba pro náhradní díly je 12 měsíců od data jejich odeslání z výroby 
 
Servisní práce nebo dodávky náhradních dílů neprodlužují záruční dobu nebo nemění její 
počátek. Záruční doba je však zkrácena o 25%, pokud je předmět dodávky použit pro 
dvousměnný provoz, o 50% pokud je předmět dodávky použit pro třísměnný provoz. Uživatel 
přichází o záruční práva v případě, kdy se ukáže, že na plošině využil neoriginálních nebo 
použitých náhradních dílů. 
 
Základní podmínky 
Záruka se vztahuje na provoz na veřejných komunikacích. Jiné užitý vyžaduje písemné 
schválení ze strany f. Dautel. Jestli uživatel toto schválení nemá a dojde k poruše plošiny, tak 
nelze uplatnit záruku. 
 
Záruka se vztahuje na díly, které byly dodány a montovány s plošinou Dautel na podvozek 
(např. silové napájecí kabely). Konektory pro plošiny Dautel musí být užívány jen pro účel, 
pro který byly určené. 
 
Společnost Dautel GmbH si výslovně vyhrazuje právo ověřit nároky uplatněné na záruku, zda 
odpovídají realitě. Vhodnost materiálů a mzdových nákladů určuje firma Dautel dle svých 
postupů a tabulkových časů pro jednotlivé servisní úkony. 
 
Záruční servisy mají být řádně provedené v servisech určených firmou Dautel nebo jejich 
lokáním zástupcem na daném trhu. V některých případech může záruční servis provádět 
přímo společnost Dautel GmbH nebo její mobilní servis. Vozidlo musí být k dispozici 
bezplatně pro každý případ, ve kterém k tomu má dojít. 
 
Záruční nároky je třeba uplatnit pomocí k tomu určených formulářů (dostupné na webových 
stránkách) v plně vyplněném stavu a to buď v papírové nebo elektronické podobě. 
 
V případě záručních prací lze namontovat pouze originální díly Dautel. Pro jakékoliv výjimky 
je třeba mít výslovný souhlas. Po výměně by staré díly měly být vyčištěny a následně zaslány 
zpět k otestování. Bez vrácení starého dílu nevzniká nárok na záruku. Demontované díly by 
měly být vráceny společnosti Dautel nejpozději do 15 pracovních dnů. Demontované díly 
vracené f.Dautel se stávají také majetkem f. Dautel. 



 
 

Dautel má tabulky s normočasy pro jednotlivé servisní úkony. Pokud by z nějakého důvodu 
nebylo možné dodržet stanovené normočasy nebo pokud jsou vyžadovány opravy, které 
nejsou zahrnuté v tabulkách s normočasy, je třeba si získat souhlas přímo z f.Dautel. Pokud 
se závady nedaří odstranit, je třeba volat f.Dautel nebo jeho lokálního zástupce. Záruční 
servis trvající déle než 3 hodiny obvykle vyžaduje schválení ze strany f. Dautel. 
 
Náhrada za záruční servisy probíhá dle aktuálních tabulek normočasů a hodinové sazby pro 
záruční servisy. 
 
Oprava třetí stranou bude uznána na záruku jen v případě defektu na trase, kdy nebylo 
možno vozidlo uzavřít nouzově (pomocí nouzového ovládání) a oprava byla nutná, aby 
umožnila přejet do servisu nebo aby vozidlo mohlo odjet z místa, kde se porucha vyskystla. 
Náhrada se vypočítaná dle aktuálních normočasů, hodinových sazeb a kilometrovného. 
 
Záruka se nevztahuje na případy, které mají tyto příčiny: 

1. Nedodržování návodu k obsluze a pokynů k údržbě 
2. Úpravy nebo opravy prováděné třetími stranami. 
3. Nesprávná montáž/instalace nebo nesprávné uvedení do provozu kupujícím nebo 

třetí stranou 
4. Technické opotřebení nebo přirozené stárnutí materiálu 
5. Nesprávné, nezamýšlené nebo nevhodné použití předmětu dodávky (plošiny) 
6. Nesprávná nebo nedbalá manipulace, zejména nadměrné provozní zatížení 
7. Opotřebené díly a spotřební materiál, jako jsou těsnění, filtry, hydraulický olej, 

varovné praporky atd. 
8. Seřizovací práce (např. na naklápěcích válcích) 
9. Chemické nebo fyzikální vlivy způsobené nevhodným spotřebním materiálem (nap. 

Čištění) nebo neoriginálními nebo nevhodnými náhradními díly 
 
Náklady na ušlý zisk, pronájem vozidel a vedlejší náklady nejsou pokryty zárukou a nelze si 
na ně činit nárok. Kromě toho bychom vás chtěli upozornit, abyste vzali v potaz bod 11 
„Odpovědnost v případě vad“ (Liability in the case of defects) v našich všeobecných 
podmínkách a „Informací souvisejících se zárukou“(Warranty processing information) 
 
Informace související se zárukou 
Musí být poskytnuté následující informace: 

 Číslo zákazníka 
 Výrobní číslo 
 Datum opravy 
 Přesné vysvětlení poruchy 
 Přesný popis opravy 
 Písemný důkaz o provedené roční servisní prohlídce v uplynulém období nejvíce však 

12 měsíců před vznikem poruchy 
 

- Staré díly musí být vráceny společnosti Dautel nejpozději do 15 pracovních dnů. Bez 
navrácení vadných dílů nelze reklamaci uplatnit 



 
 

- Pokud není dohodnuto jinak, žádáme vás, abyste nám vrátili vyměněné díly 
nejlevnějším dostupným způsobem 

- S vrácenými díly musí být dodány i příslušené doklady (kopie reklamačního posudku 
nebo dodacího listu apod.) 

- U velkoobjemových dílů/zboží lze jejich vyzvednutí zajistit po dohodě s f. Dautel 
 
Vaše právo na záruku zanikne, pokud provedený servis včetně ročních servisních prohlídek 
není zaznamenaný autorizovaným servisem v servisní knížce popř. jiném k tomu určeném 
dokladu.  
 
Další podrobnosti naleznete také v aktuálně platné verzi našich Všeobecných podmínek 
(General Terms) a Všeobecných podmínek pro záruční opravy (Conditions forms the basis for 
the warranty)! 
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