MEZINÁRODNÍ ZÁRUKA
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Tuto záruku poskytuje společnost PARKER® a platí ve všech zemích kromě USA a Kanady, kde platí samostatná záruka. Záruka na vaše psací potřeby PARKER®
je dva roky od data původního zakoupení, a to na závady způsobené vadou materiálu nebo zpracování. Pokud se během záruční lhůty objeví závada, váš
výrobek PARKER® vám zdarma opravíme nebo vyměníme. Tato záruka se nevztahuje na běžnou údržbu nebo na poškození vzniklé z důvodu, že výrobek
nebyl udržován v souladu s pokyny poskytnutými společností PARKER®. Tato záruka se rovněž nevztahuje na běžné opotřebení vyplývající z používání výrobku
nebo na poškození, které může vzniknout náhodným nebo úmyslným nesprávným zacházením nebo špatným používáním, pozměněním nebo přizpůsobením
či opravou neoprávněnými osobami. Tato záruka se rovněž nevztahuje na poškození, které je způsobeno použitím jiných inkoustů nebo náplní než těch,
které byly vyrobeny společností PARKER®. Kromě toho, co je zde uvedeno, a v rozsahu povoleném právními předpisy neposkytuje společnost PARKER®
žádné další záruky, výslovné ani odvozené, a konkrétně vylučuje záruku prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel. Odpovědnost společnosti PARKER®
podle této záruky je omezena na opravu nebo výměnu psacích potřeb a společnost PARKER® neponese podle této záruky odpovědnost za žádné škody a/
nebo náhodné či následné škody, ať už předvídatelné, či nikoli, pokud takovéto škody nevznikly v důsledku úmyslného jednání nebo opomenutí či hrubé
nedbalosti společnosti PARKER®. Další práva a prostředky nápravy upravené platnými právními předpisy zůstávají zachovány. Výroba některých výrobků může

být ukončena nebo nemusí být možné je opravit. V takovém případě si společnost PARKER® vyhrazuje právo nahradit je výrobkem srovnatelné hodnoty a stylu.
Pokud jde o servis podle této záruky, vraťte prosím své pero kterékoli autorizované opravně PARKER® spolu s dokladem o koupi, jako je např. účtenka s datem
nákupu reklamovaného výrobku. Tato záruka vám poskytuje určitá zákonná práva. Z právního hlediska můžete mít také jiná práva, která se v jednotlivých
státech a zemích liší a na která se tato záruka nevztahuje, (mimo jiné) včetně zákonných záruk vztahujících se na jakékoli důsledky vad, ať už na výrobku
jsou, nebo nejsou viditelné. UPOZORNĚNÍ: Kryty per mohou bránit dýchání. Nedávejte je do úst. Tento výrobek není určen pro použití osobami mladšími 14 let.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO AUSTRÁLII

Pokud se prodej výrobku PARKER® uskutečnil v Austrálii, budou kromě MEZINÁRODNÍ ZÁRUKY platit následující ustanovení. Na naše zboží jsou poskytovány
záruky, které nelze podle australského spotřebitelského práva vyloučit. Při závažné poruše máte nárok na výměnu či vrácení peněz a na odškodné za jakékoli
další ztráty nebo škody, které lze rozumně předpokládat. Rovněž máte nárok nechat si zboží opravit nebo vyměnit, pokud zboží není přijatelné kvality a závada
není závažnou poruchou. Jakákoli oprava nebo výměna bude na náklady společnosti PARKER® a pro vás bude zdarma. Na www.parkerpen.com naleznete
kontaktní informace vaší místní opravny.
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OMEZENÁ ZÁRUKA
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Tuto záruku poskytuje společnost PARKER® a platí v USA a v Kanadě.
Záruka na vaše psací potřeby PARKER® je dva roky od data původního zakoupení, a to na závady způsobené vadou materiálu nebo ZPRACOVÁNÍ.
Pokud se během záruční lhůty objeví závada, váš výrobek PARKER® vám zdarma opravíme nebo vyměníme. Tuto záruku lze prodloužit tak, že své psací
potřeby PARKER® zaregistrujte na stránce www.parkerpen.com.
Tato záruka se nevztahuje na běžnou údržbu nebo na poškození vzniklé z důvodu, že výrobek nebyl udržován v souladu s pokyny poskytnutými
společností PARKER®.
Tato záruka se rovněž nevztahuje na běžné opotřebení vyplývající z používání výrobku nebo na poškození, které může vzniknout náhodným nebo
úmyslným nesprávným zacházením nebo špatným používáním, pozměněním nebo přizpůsobením či opravou neoprávněnými osobami.
Tato záruka se rovněž nevztahuje na poškození, které je způsobeno použitím jiných inkoustů nebo náplní než těch, které byly vyrobeny společností
PARKER®.

Kromě toho, co je zde uvedeno, a v rozsahu povoleném právními předpisy neposkytuje společnost PARKER® žádné další záruky, výslovné ani odvozené,
a konkrétně vylučuje záruku prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel. Odpovědnost společnosti PARKER® podle této záruky bude omezena na opravu
nebo výměnu psacích potřeb a společnost PARKER® neponese podle této záruky odpovědnost za jakékoli škody a/nebo náhodné či následné škody,
ať už předvídatelné, či nikoli.
Výroba některých výrobků může být ukončena nebo nemusí být možné je opravit. V takovém případě si společnost PARKER® vyhrazuje právo nahradit
je výrobkem srovnatelné hodnoty a stylu.
Pokud jde o servis podle této záruky, vraťte prosím své pero kterékoli autorizované opravně PARKER® spolu s originálním záručním listem řádně
vyplněným autorizovaným prodejcem (nebo dokladem o koupi, jako je např. účtenka s datem nákupu reklamovaného výrobku). Tato záruka vám
poskytuje určitá zákonná práva. Z právního hlediska můžete mít také jiná práva, která se v jednotlivých státech a zemích liší a na která se tato záruka
nevztahuje, (mimo jiné) včetně zákonných záruk vztahujících se na jakékoli důsledky vad, ať už na výrobku jsou, nebo nejsou viditelné.
UPOZORNĚNÍ: Kryty per mohou bránit dýchání. Nedávejte je do úst. Tento výrobek není určen pro použití osobami mladšími 14 let.
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PŘÍ SLU ŠE N S T V Í PARKE R ® A P OP RO D E JN Í S E RV IS

K dispozici je celý sortiment inkoustů, náplní, hrotů a pryží pro použití s psacími potřebami PARKER®, které by se měly vždy používat,
aby byla zajištěna špičková výkonnost výrobku. Prostřednictvím vašich místních autorizovaných opraven jsou k dispozici servisní zařízení.
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RADY P RO P OU ŽÍ VÁN Í A Ú D R Ž B U

Plnicí pero pravidelně proplachujte studenou vodou.
Více informací získáte na: www.parkerpen.com
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K U L I Č KOVÁ T U Ž K A /
GEL PEN
Gel Pen
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Parker Premier
Sonnet
Jotter

Duofold
Urban
Parker IM

Please remove
tip seal before use.
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Product of/Produit de:
Newell Europe Sàrl
Chemin de Blandonnet 10
1214 Vernier - Switzerland

Represented in the EU by/
Represented in Poland by/
Représenté en UE par:
Représenté en Pologne par:
NWL France Services SAS
Newell Poland Services Sp.z.o.o.
738 rue Yves Kermen
Plac Andersa 7
92100 Boulogne Billancourt - France
Poznan, 61-894 - Poland

We would love to hear from you/N’hésitez pas à nous contacter. After Sales Service/Service Après-Vente : www.parkerpen.com

Consumer care:
Austria: +431206091071
Netherlands: +31202061335
Belgium: +3222008267

Switzerland: +41445118340
UK: +442030276892/-93
Italy: +390291483961
Germany: +4969380789901/-02

Spain: +34912718151
Portugal: +351217810496
France: +33228032531
Poland: +48616398005

US: 800-237-8736
CANADA: 1-800-387-7882 ext. 291 5729

APAC Pen Repair:
1800 633 868 (ANZ)
400-821-3690 (China)
LATAM: 0800 200 1010

