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Servis a záruka
Na výrobok je poskytnutá záručná doba v súlade s platným 
občianským zákonníkom v SR, ktorá vstupuje s platnosťou v deň 
zakúpenia.

Táto záruka zahrňuje akékoľvek opravy spôsobené vadami 
materiálu alebo spracovaním, Táto záruka nezahrňuje 
poškodenia spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnou 
manipuláciou, vystavením pôsobení chemických látok, ponorením 
do vody alebo neprimeranou záťažou. Poškodenie spôsobené 
okolnosťami ako napr. pádom na zem, vypraním, rozšliapnutím, 
rozkúsnutím od zvierat, vysušením v mikrovlnnej rúre a pod. 
nie je predmetom poskytnutia záruky. Poškodenie spôsobené 
zásahom neautorizovaných servisných centier alebo iných 
neautorizovaných osôb do zariadení sa záruka na výrobok značky 
Phonak stáva neplatnou. Táto záruka nezahrňuje žiadne služby 
prevedené predajcom zariadení v jeho prevádzke.

Záručný list musí byť riadne a čitateľne vyplnený vrátane 
dátumu zakúpenia, podpisu a pečiatky predajcu.

Táto záruka sa vzťahuje na výrobky značky Phonak uvedené 
nižšie:

Sériové číslo zariadenia:  _______________________

Dátum zakúpenia:  _______________________

Podpis a pečiatka predajcu:  _______________________



Spoločnosť Sonova Communications AG týmto vyhlasuje, 
že potvrdzuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky 
smernice 2014 /  53 /  EÚ o rádiových zariadeniach. 
Úplné znenie vyhlásenia o zhode je možné získať od výrobcu 
alebo miestneho zástupcu, ktorého adresa je uvedená 
na www.phonak.com. 

Vyhlásenie o zhode
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Artsonic s. r. o.  
Sídlo:  
Radlinského 27 
811 07  Bratislava 
IČO: 52 800 008, IČ DPH: SK2121165783

zapísaná v obchodnom registri vedeného u Okresného súdu 
v Bratislave 1, oddiel: SRO, vložka č. 142695/B

Centrálny servis:  
Akustik plus s. r. o. 
Krížna 5 
811 07 Bratislava  
tel.: SK 02 554 24 272  
e-mail: akustik@akustik.sk, servis.phonak@akustik.sk  
Facebook: @PhonakSlovensko 
You Tube: Phonak CZ/SK

Kontaktné a servisné formuláre: www.akustik.sk

Doplnky pre načúvacie prístroje:  
batérie, čistiace prostriedky, ďialkové ovládanie, príslušenstvo 
pre počúvanie televízie, telefonovanie, bezdrôtová komuniká-
cia a iné www.audiodom.sk

©  Kopírovanie časti a/alebo celej tejto príručky je možné len so súhlasom spoločnosti Artsonic s. r. o.

Distribútor
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Autorizovaný predajca:

02
9-

32
13

-S
lo

va
k /

  V1
.0

0 /
  20

21
-0

7/
  na

/S
B 

© 
 So

no
va

 A
G

 A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed

 
Výrobca:  
Sonova Communications AG 
Herrenschwandweg 4 
CH-3280 Murten 
Švajčiarsko  
www.phonak.com/phonak-roger

Distibútor pre Slovenskú republiku: 
Artsonic s. r. o. 
so sídlom Radlinského 27, 
811 07  Bratislava 
www.artsonic.sk 
www.phonak.sk 


