
       

KADEŘNICKÉ KŘESLO, ŽIDLE 
UPOZORNĚNÍ - NÁVOD K POUŽITÍ 

Postupujte dle návodu šetrně a nenásilně. Příliš silné či násilné 
zacházení může způsobit poškození. 
 

1. Obal výrobku nesmí být ponechán v blízkosti dětí nebo u jiných 
zdrojů nebezpečí. 

2. Obal otevírejte s nejvyšší opatrností, bez použití ostrých nástrojů, 
hrozí poškození výrobku. 

3. Kadeřnické křeslo je určeno pouze k sezení v interiéru. Jiný způsob 
užívání, jako je například pokládání nevhodných předmětů, stoupání, 
klekání a jiné nevhodné úkony můžou zapříčinit poškození křesla 
s možným následkem úrazu. Křeslo je určeno pouze k sezení pro 
jednu osobu! Maximální nosnost křesla je do 150 kg (dále dle 
jednotlivého typu křesla). Neponechávejte děti v blízkosti křesla bez 
dozoru, hrozí nebezpečí úrazu.  Na křeslo usedejte standardním 
způsobem, na křeslo neskákejte, nevyvíjejte žádné násilí. Chraňte 
křeslo před pádem.  

4. Na područky a opěradla se nesmí působit silou či násilným 
způsobem. Přílišný tlak na tyto části může způsobit jejich poškození. 

5. Dodržujte bezpečnost práce. Pád křesla může způsobit škody či 
zranění osob. Před dalším použitím jej velmi dobře zkontrolujte. 

6. Chraňte křeslo před vlivem vnějších vlivů.  
 
Společnost neodpovídá za škody způsobené nesprávnou nebo chybnou montáží. 
Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za poškození výrobku jak kupujícím, tak 
třetí osobou. 
  
 
 

CERTIFIKÁT - ZÁRUČNÍ LIST 
 

 
Přítomný přístroj odpovídá současným 
směrnicím a je bez výrobních závad. 

Upozornění: je nutné, aby tento certifikát doprovázel zboží při opravách a revizích. Pokud 
chybí, budou opravy účtovány.  Ujistěte se že, níže uvedená data vyplněná prodejcem při 
nákupu jsou správná. 
 

DATA VYPLNÍ PRODEJCE 
 

DATUM PRODEJE: VÝROBEK: 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

MODEL: ZÁRUČNÍ DOBA: 

 
 
 
 

6 měsíců 

 

 
 
 
 
 
 
 
Razítko a podpis prodejce: 
 

 
 
 
 
 
 
Jméno + podpis zákazníka, podpisem souhlasí se záručním listem 
 

ČTĚTE POZORNĚ 
V případě uplatnění vad výrobku s předložením záručního listu, který nebude 
řádně podepsán kupujícím a nebude řádně vyplněn prodejcem, nemusí dovozce z 
titulu nejasnosti o nabytí výrobku záruční opravu provést. Záruční dobu nelze 
zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a 
správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, 
danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Záruční doba je 
obecná administrativní lhůta, která nemá žádnou přímou souvislost s obvyklou 
životností konkrétního výrobku. 

Upozornění:  
1. Obal výrobku nesmí být ponechán v blízkosti dětí nebo u jiných zdrojů 
nebezpečí. 2. Obal otevírejte s nejvyšší opatrností, bez použití ostrých nástrojů, 
hrozí poškození výrobku. 3. Výrobek je určen pouze k používání v interiéru. Jiný 
způsob užívání, jako je například pokládání nevhodných předmětů, stoupání, 
klekání a jiné nevhodné úkony můžou zapříčinit poškození s možným následkem 
úrazu. Křeslo je určeno pouze k sezení pro jednu osobu! Neponechávejte děti 
v blízkosti křesla bez dozoru, hrozí nebezpečí úrazu.  Na křeslo usedejte 
standardním způsobem, na křeslo neskákejte, nevyvíjejte žádné násilí. Chraňte 
před pádem. 4. Na područky a opěradla se nesmí působit silou a násilným 
způsobem. 5. Dodržujte bezpečnost práce. Pád křesla může způsobit škody či 
zranění osob. Před použitím jej velmi dobře zkontrolujte. 
Chraňte křeslo před vlivem vnějších vlivů. 

NORMY POUŽÍVÁNÍ: 
1. Po vybalení zkontrolujte, že je výrobek kompletní a neporušený a bez zjevných 
závad. 2. Výrobek používejte pouze pro účely, pro které byl vyroben. 3. Udržujte 
výrobek čistý. 4. Čistěte pouze vhodnými přípravky (voda s lehkým saponátem).  
Příliš drsné či silné přípravky mohou výrobek poškodit. 5. Výrobek je určen 
k profesionálnímu použití. 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:  
1. Společnost MJC - Zlín spol. s r. o. poskytuje kupujícímu záruku na bezchybnou 
funkci zboží 6 měsíců za podmínek níže uvedených. 
2. Výrobek byl zakoupen v síti velkoobchodů potřeb pro kadeřníky v České 
Republice, kam byl dodán prostřednictvím společnosti MJC - Zlín spol. s r.o., nebo 
přímo zástupcem společnosti MJC - Zlín spol. s r.o. 

3. Výrobek, společně s tímto řádně a úplně vyplněným záručním listem 
potvrzeným prodejcem, musí být předán servisnímu středisku společnosti MJC - 
Zlín spol. s r.o., nebo prodejci u kterého byl zakoupen. 
4. Záruka se vztahuje na tovární vady výrobku, vady materiálu a tovární 
zpracování. 
5. Tato záruka se nevztahuje na:  
a) poškození způsobená ohněm, vodou, statickou elektřinou, nesprávným 
použitím, znečištěním přístroje, jeho nevhodným čištěním.  
b) poškození způsobená při nesprávné, či neodborné manipulaci, úpravě, 
modifikaci nebo používání nesprávným způsobem, neslučitelným s návodem k 
použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České 
Republice.  
c) změnu technického stavu způsobeným běžným provozem, pokud nebude 
prokázáno, že opotřebování bylo způsobeno tím, že materiál nebyl v souladu s 
technickými parametry kladenými na tento materiál. 
6. Bude-li během záruční doby vyměněna jakákoli část nebo díl výrobku za část 
nebo díl neschválený společností MJC - Zlín spol. s r.o. a tento díl není výrobek 
vhodný z důvodů zachování kvality či bezpečnosti nebo bude-li výrobek opraven 
osobou, která není autorizovaná společností MJC - Zlín spol. s r.o., pozbývá 
kupující právo na provedení záruční opravy. Toto    právo pozbývá i v případě, že 
byly porušeny prvky ochrany sloužící ke zjištění neodborné demontáže dílů 
(plomby a pod.) a dále, pokud byly poškozeny či pozměněny prvky sloužící k 
identifikaci výrobků či údaje uvedené v záručním listě. 
7. Kupující, který uplatní právo na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, 
které byly vyměněny. Díly se posílají zpět výrobci. 
8. Poskytnutím záruky nejsou poškozena práva kupujícího, která se ke koupi věci 
váží dle zvláštních právních předpisů. 
 

Záruka provedena dne + druh opravy 
 

ZÁZNAM dne: ZÁZNAM dne: 

 
 
 
 
 

 

 

ZÁZNAM dne: ZÁZNAM dne: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Adresa záruční a pozáruční SERVIS: 
MJC - Zlín  spol. s r.o. Potřeby pro kadeřníky 

Dolní náměstí 345, P.O.BOX 90, 755 01 Vsetín 
Tel: 571 412 083, e-mail: info@mjczlin.cz; www.mjczlin.cz 

 
SHODA: Ujišťujeme, že výrobky zde uvedené jsou ve shodě s ustanoveními 
zákona č.22/97sb. Dle nařízení vlády č.173/97sb. Toto ujištění je provedeno na 
základě prohlášení, které vydali výrobci a dovozci zde uvedených výrobků a kteří 
tak učinili na vlastní zodpovědnost  
 
Poznámka: Reklamační list s vyjádřením o reklamaci vystavuje prodejna + servis, 
pečlivě uschovejte. Při následné druhé reklamaci při nedoložení reklamačního 
listu s vyjádřením k první reklamaci o opravě bude na reklamaci č.2  pohlíženo 
jako na reklamaci č.1. 
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