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Záruční podmínky pro baterie Rolls 
 

Záruka se nevztahuje na: poškození při přepravě, popraskané kryty, popraskaná 

pouzdra, pouzdra vyboulená horkem, poškození mrazem nebo výbuchem, vybité baterie, 

použití poddimenzovaných baterií a baterií poškozených elektrickými zařízeními. Tato 

záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. 

 

Tato záruka se nevztahuje na náklady na dopravu, zasílání, servisní zásahy, montáž 

baterie, nabíjení nebo na používání pronajatých baterií. 

Tato záruka se vztahuje POUZE na baterie používané v aplikacích se solárním napájením. 

 

Společnost neposkytuje na své baterie žádnou záruku kromě záruky uvedené v tomto 

dokumentu. Všechny předpokládané záruky obchodovatelnosti a všechny vyjádřené a 

předpokládané záruky jakéhokoli druhu se tímto vylučují. 

 

Příklad výpočtu poměrné záruky: 
Solar řada 4000, záruka 7 let, selhání po 5 letech služby kvůli výrobní vadě – 

Aktuální prodejní cena = €299,88 ÷ 84 měsíců (7 let) = €3,57, vynásobeno počtem 

měsíců v provozu, 60 měsíců (5 let) = €214,20. Rozdílná částka ve výši €85,68 bude 

zákazníkovi kompenzována při nákupu nové baterie. 
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Společnost vymění nebo podle svého uvážení opraví jakoukoli baterii Rolls, kterou 

prodala a která selhala, aby splnila podmínky výše uvedené záruky a to BEZPLATNĚ za 

následujících podmínek: 

 
ŘADA AGM / ZÁRUKA 5 LET: 

Selhání během 24 měsíců od data prodeje dává nárok na BEZPLATNOU VÝMĚNU, která 

nezahrnuje poplatky za dopravu z továrny na určené místo. Po prvních 24 měsících 

provozu bude poměrná záruka na vadné baterie upravována po dobu do 60 měsíců, 

poměrná část ceny baterie se vypočítá podle data prodeje a podle cen platných v době 

kompenzace viz příklad výše. 

 
ŘADA 4000 / ZÁRUKA 7 LET: 

Selhání během 24 měsíců od data prodeje dává nárok na BEZPLATNOU VÝMĚNU, která 

nezahrnuje poplatky za dopravu z továrny na určené místo. Po prvních 24 měsících 

provozu bude poměrná záruka na vadné baterie upravována po dobu do 84 měsíců, 

poměrná část ceny baterie se vypočítá podle data prodeje a podle cen platných v době 

kompenzace viz příklad výše. 

 
ŘADA 5000 / ZÁRUKA 10 LET: 

Selhání během 36 měsíců od data prodeje dává nárok na BEZPLATNOU VÝMĚNU, která 

nezahrnuje poplatky za dopravu z továrny na určené místo. Po prvních 36 měsících 

provozu bude poměrná záruka na vadné baterie upravována po dobu do 120 měsíců, 

poměrná část ceny baterie se vypočítá podle data prodeje a podle cen platných v době 

kompenzace viz příklad výše. 
 

 


