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Light is OSRAM 

 
 

ULTRA LIFE, XENARC® ULTRA LIFE 
Záručné podmienky 
 
Spoločnosť OSRAM bezplatne vymení svetelný zdroj OSRAM ULTRA LIFE, na ktorom sa v priebehu záručnej lehoty 
prejaví chyba, pokiaľ sa daný svetelný zdroj používal na nekomerčné účely. Záručná lehota halogénových autožiaroviek 
OSRAM ULTRA LIFE je tri roky. Registráciou výrobku on-line na adrese www.osram.com/am-guarantee môžete predĺžiť 
záručnú lehotu halogénových žiaroviek na štyri roky. 

 
Výbojky OSRAM XENARC® ULTRA LIFE, ktoré sú zaregistrované on-line na www.osram.com/am-guarantee, sú kryté 
zárukou počas desiatich rokov. 

 
Upozorňujeme, že výrobok je nutné zaregistrovať on-line do 30 dní od nákupu. Pri registrácii sa vyžaduje doklad o nákupe. 

 
Záruka sa týka len výmeny svetelných zdrojov v pôvodnom obale OSRAM. Uplatnenie záruky je možné požadovať len 
v krajinách uvedených v zozname. 

 
Záručné podmienky 

 
‒ Záručná lehota sa začína dňom nákupu, ktorý je uvedený na doklade o nákupe. 
‒ Spoločnosť OSRAM si vyhradzuje právo spochybniť reklamáciu v nadväznosti na kontrolu svetelného zdroje. 
‒ Pri náhradných produktoch zaslaných spoločnosťou OSRAM v rámci reklamácie sa záruka neobnoví. 
‒ V prípade, že dôjde k demontáži výbojok XENARC® ULTRA LIFE a ich použitiu v inom vozidle, záruka je neplatná. 
‒ Predĺžená záruka na základe on-line registrácie sa vzťahuje len na výrobky, ktoré boli uvedené na trh po 1. septembri 

2016. 
 

Ak ste výrobok zaregistrovali on-line, uchovajte údaje na prístup do on-line portálu na bezpečnom mieste pre prípad, že 
by ste výrobok museli reklamovať. Na halogénové autožiarovky ULTRA LIFE bez on-line registrácie spoločnosť OSRAM 
poskytuje trojročnú záruku. Pokiaľ výrobok nezaregistrujete on-line, uchovávajte doklad o nákupe na bezpečnom mieste 
po celú záručnú lehotu pre prípad, že by ste výrobok museli reklamovať. 

 
Pokiaľ máte nejaké otázky, kontaktujte servis OSRAM Automotive Service: automotive-service@osram.com 

 
 

Ako môžem výrobok reklamovať? 
 

Ak ste výrobok/výrobky zaregistrovali on-line, prihláste sa s použitím prístupových údajov na našom on-line portáli 
www.myosram.com. Viac informácií nájdete v karte Moje zaregistrované výrobky. Vyplňte reklamačný formulár a pošlite 
ho spolu s chybným svetelným zdrojom v obale chrániacom pred rozbitím na kontaktnú adresu reklamačného oddelenia 
spoločnosti OSRAM. Nezabudnite uhradiť poštovné. Ku všetkým halogénovým autožiarovkám OSRAM ULTRA LIFE, 
ktoré nie sú zaregistrované on-line a ktoré posielate v priebehu trojročnej záručnej lehoty, priložte doklad o nákupe. 
Pokiaľ bude vaša reklamácia uznaná, náhradné svetelné zdroje dostanete bezplatne. Týmto nie sú dotknuté vaše práva 
týkajúce sa chybných výrobkov, ktoré vyplývajú zo zákona. 
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