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1 Záruka na osvetľovací lineárny systém VEKO s použitím LED 

modulov 
 

1.1 Záručné podmienky 
Záruka na tovar a poskytnutú službu začína plynúť dňom jeho písomného prevzatia. Štandardná 

záručná lehota na tovar a služby je 24 mesiacov. A-solutions s.r.o. poskytuje na určité tovary a služby  predĺženú 

záruku od 24 do 120 mesiacov v závislosti od typu produktu, použitých komponentov a splnenia podmienok 

predĺženej záruky. Záruku je potrebné uplatňovať písomne podľa reklamačných podmienok uvedených vo 

všeobecných podmienkach na faktúre alebo www.a-solutions.sk. 

Záruka sa nevzťahuje na tie materiálové, konštrukčné alebo technické poruchy, ktoré boli spôsobené 

úmyselne, násilným poškodením, neodbornou inštaláciou, údržbou a manipuláciou, vysokým napätím, 

elektrickým oblúkom, nedodržaním pokynov na obsluhu, nedodržaním prevádzkových podmienok podľa 

príslušných technických podmienok, alebo vyššou mocou (požiar, živelné pohromy, havária).  

Záruka sa nevzťahuje na nie originál použité, alebo objednávateľom dodané súčiastky iného výrobcu, 

materiál, alebo diely. V prípade, že sa pri záručnej oprave zistí ich použitie, tak sa záruka neuznáva na celý 

obsah diela.  Záruka sa nevzťahuje na tovar, originálne súčiastky, materiál, alebo diely po záruke dodané 

objednávateľom, ktoré spoločnosť A-solutions použila pri oprave alebo montáži.  

Záruka sa neuznáva, pokiaľ bol zistený zásah do tovaru, alebo jeho systému nepovolenou osobou 

alebo organizáciou, pokiaľ sú poškodené zabezpečovacie značky (plomby), pokiaľ bol tovar montovaný alebo 

demontovaný neoprávnenou osobou.  

Záruka sa neuznáva , pokiaľ kupujúci pri jej uplatňovaní nepredloží revíziu elektroinštalácie , revíziu 

inštalácie svietidiel (stavebný denník). Záručná lehota plynie odo dňa vystavenia faktúry. Na komponenty ako 

batérie núdzového osvetlenia, senzory a komponenty systému slúžiace na inú funkciu ako na hlavné osvetlenie 

sa vzťahuje štandardná záruka. 

1.2 Reklamačný poriadok 
Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za 

chyby tovaru (reklamovať ho). Zodpovedný pracovník je povinný po preskúmaní rozhodnúť o reklamácii ihneď, 

v zložitých prípadoch do troch dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. 

Vybavenie však nesmie trvať dlhšie ako 30 (tridsať) dní. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré 

bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval.  

Reklamáciu uplatňuje Kupujúci u Predávajúceho  výhradne na tlačive reklamačný protokol. 

Reklamačný protokol musí obsahovať číslo faktúry a dodacieho listu, ktorým bol reklamovaný tovar dodaný. 

Kupujúci je povinný prekontrolovať si množstvo dodaného tovaru, ako aj zjavné vady pred podpísaním 

dodacieho listu. Nesprávne množstvo, prípadné zjavné vady sa Kupujúci zaväzuje uplatniť u Predávajúceho 

ihneď po zistení písomne.  

Kupujúci nákup preukazuje príslušným dokladom o nákupe a ak ide o výrobok s predĺženou záručnou 

lehotou aj potvrdeným záručným listom. V reklamačnom protokole je nutné čitateľne popísať chybu a spôsob 

ako sa prejavuje. Tovar musí byť zaslaný so všetkými jeho súčiastkami, s ktorými bol dodaný, bez prípadných 

znečistení. Nemusí byť v originálnom obale.  

http://www.a-solutions.sk/
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Nárok na uplatnenie predĺženej záručnej lehoty odberateľovi vzniká, v prípade, že sa Kupujúci 

preukáže potvrdeným záručným listom a dodrží záručné podmienky stanovené v záručnom liste tovaru. V 

prípade nedodržania týchto podmienok a nedoloženia všetkých dokumentov, platí zákonná záručná lehota 24 

mesiacov.  

Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej lehote. Záručná lehota je 24 

(dvadsaťštyri) mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má tovar dlhšiu záručnú lehotu, je predávajúci 

povinný vydať kupujúcemu pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky 

a rozsah tejto záruky. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na 

nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky alebo 

dielca, na ktorý bola poskytnutá záruka.  

Vybavovanie reklamácie sa riadi Občianskym zákonníkom.  Spoločnosť A-solutions  s.r.o. si vyhradzuje 

právo neuznania reklamácie, pokiaľ zo strany odberateľa nebudú predložené doklady potvrdzujúce názov, 

pôvod a dátum zakúpenia tovaru, alebo poskytnutia služby. 

Záručnými, mimozáručnými a pozáručnými opravami sa odstraňujú chyby tovaru, následky ich 

poškodenia, alebo účinky ich opotrebenia.  Mimozáručná oprava je taká oprava, na ktorú sa počas záruky 

nevzťahujú záručné podmienky. Pozáručná oprava je taká oprava, ktorá sa vykonáva po uplynutí záručnej 

doby.  Výrobca, predajca a poskytovateľ služby nezodpovedajú za škody, ktoré môžu vzniknúť objednávateľovi 

pri užívaní tovaru okrem škôd na samotnom tovare, na ktoré sa vzťahujú záručné podmienky. 

Odstrániteľné chyby 

odstránenie chýb 

b)výmenu chybnej súčiastky alebo dielca, ak sa chyby týkajú iba súčiastky alebo dielca 

c)výmenu tovaru ak tento ešte nebol použitý 

 

Neodstrániteľné chyby 

Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci 

požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany 

predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky. 

 

Vybavenie reklamácie poskytnutím zľavy 

Ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je 

poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho 

určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.  

čné 

Reklamáciu vybavujeme podľa možností okamžite, v najhoršom prípade v zákonnej lehote do 30 dní. 

Vybavovanie reklamácie sa riadi Občianskym zákonníkom. Spoločnosť A-solutions si vyhradzuje právo 

neuznania reklamácie, pokiaľ zo strany odberateľa nebudú predložené doklady potvrdzujúce názov, pôvod a 

dátum zakúpenia tovaru, alebo poskytnutia služby. 

 



 

 

 

A-solutions s.r.o. , Skubínska cesta 52, 97409, Banská Bystrica      
  

  

kontakt:  421 902 270 879, 421 48 321 44 10   e-mail: a-solutions@a-solutions.sk 
 

  
web: www.a-solutions.sk       

    
 

1.3 Základná záruka 5 rokov pre LED VEKO 

1.3.1 Podmienky 
- Zakúpené množstvo viac ako 20 svietidiel 

- Fixné alebo ovládateľné/programovateľné predradníky OSRAM Optotronic, Philips Xitanium 

- Teplota okolia maximálne do 35°C 

- Svietenie maximálne 5000 hodín/rok pre Osram a 4000/hodín rok pre Philips 

- Pokles svietenia čistého svietidla max na 80% pôvodnej hodnoty 

- Podpísaním dodacieho listu bolo dané potvrdenie o prebratí návodu a jeho porozumení 

- Osvetľovací systém sa bude používať len na účel, na ktorý bolo vyrobené (s prihliadnutím na IP krytie 

osvetľovacieho lineárneho systému) 

- Záruka sa vzťahuje na LED moduly, predradníky, nosný lištový systém 

1.3.2 Reklamačný proces 

V prípade reklamačnej udalosti je potrebné dodať pokazený LED modul alebo predradník našej 

spoločnosti. Následne vykonáme analýzu chyby a opravu alebo výmenu za nový kus . Ak bude pri analýze 

zistené, že porucha nastala pri iných ako záručných podmienkach, bude vystavené ponuka obsahujúca cenu 

opravy prípadne výmenu za nový náhradný diel, ktorú je potrebné prijať do od jej vystavenia 14 dní. 

V prípade predĺženia tohto času nad 30 dní budú účtované skladovacie a manipulačné náklady 

v hodnote 1% hodnoty produktu za každý deň omeškania. 

 

  



 

 

 

A-solutions s.r.o. , Skubínska cesta 52, 97409, Banská Bystrica      
  

  

kontakt:  421 902 270 879, 421 48 321 44 10   e-mail: a-solutions@a-solutions.sk 
 

  
web: www.a-solutions.sk       

    
 

1.4 Predĺžená záruka „FIX“ LED VEKO 
 

- Záruka 10 rokov alebo 50 000 hodín svietenia (čo nastane skôr) na svietidlá a lištový systém 

(mimo batérií núdzového osvetlenia) 

- Pokles svietenia čistého svietidla max na 70% pôvodnej hodnoty 

1.4.1 Podmienky: 

- Zakúpené množstvo viac ako 50 svietidiel 

- Fixné alebo ovládateľné/programovateľné predradníky OSRAM Optotronic, Philips Xitanium 

- Teplota okolia nesmie prekročiť 35°C 

- Vydaný a potvrdenýzáručný list  

- Schválená elektroinštalácia a revízna správa ako podklad pre vydanie záručného listu 

- Prepäťová ochrana všetkých stupňov na elektroinštalácii inštalovaná podľa odborného 

posudku projektanta ako podklad pre vydanie záručného listu 

- Ochrana voči blesku na elektroinštalácii inštalovaná podľa odborného posudku projektanta 

ako podklad pre vydanie záručného listu 

- Používanie osvetľovacej sústavy iba v Slovenskej a Českej republike 

- Inštalácia osvetľovacieho systému  musí byť vykonaná alebo dozorovaná A-solutions s.r.o. 

- Uhradený  jednorazový záručný poplatok vo výške 10% z ceny LED svietidiel (nie celého 

systému) 

- Záruka sa vzťahuje na LED moduly, predradníky, nosný lištový systém 

1.4.2 Reklamačný proces pri uhradení jednorazového poplatku 

V prípade reklamačnej udalosti je potrebné dodať pokazený LED modul alebo predradník našej 

spoločnosti. Následne vykonáme analýzu chyby a opravu alebo výmenu za nový kus do 14 dní 

v prípade reklamácie do 10% zakúpeného množstva svietidiel. Pri väčšom množstve sa lehota 

predlžuje na 30 dní. Ak bude pri analýze zistené, že porucha nastala pri iných ako záručných 

podmienkach, bude vystavené ponuka obsahujúca cenu opravy prípadne výmenu za nový náhradný 

diel, ktorú je potrebné prijať do od jej vystavenia 14 dní. V prípade predĺženia tohto času nad 30 dní 

budú účtované skladovacie a manipulačné náklady v hodnote 1% hodnoty produktu za každý deň 

omeškania. 
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1.5 Predĺžená záruka „SMART GRID“ 
- Záruka 10 rokov alebo 65 000 hodín svietenia (čo nastane skôr) na svietidlá a lištový systém 

(mimo batérií núdzového osvetlenia) 

- Pokles svietenia čistého svietidla max na 70% pôvodnej hodnoty 

1.5.1 Podmienky 

- Zakúpené množstvo viac ako 100 svietidiel 

- Ovládateľné + programovateľné predradníky OSRAM Optotronic, Philips Xitanium 

- Teplota okolia do 35°C 

- Vydaný a potvrdený záručný list  

- Použitá funkcia konštantného svetelného toku 

- Dynamické riadenie osvetlenia podľa denného osvetlenia (v miestnosti musí byť dostatočné 

denné osvetlenia) 

- V prípade osvetlenia uličiek skladov medzi výškovými regálmi je potrebné využiť  senzory 

pohybu/prítomnosti 

- Dynamické riadenie (ovládanie scéne) ktoré zabezpečí, aby osvetlenie bez prítomnosti ľudí 

v oblasti, ktorú osvetľuje, bolo stmavené na menej ako 50% 

- Schválená elektroinštalácia a revízna správa ako podklad pre vydanie záručného listu 

- Prepäťová ochrana všetkých stupňov na elektroinštalácii inštalovaná podľa odborného 

posudku projektanta ako podklad pre vydanie záručného listu 

- Ochrana voči blesku na elektroinštalácii inštalovaná podľa odborného posudku projektanta 

ako podklad pre vydanie záručného listu 

- Používanie osvetľovacej sústavy iba v Slovenskej a Českej republike 

- Inštalácia osvetľovacieho systému  musí byť vykonaná alebo dozorovaná A-solutions s.r.o. 

- Uhradený  jednorazový Objednaná údržba osvetlenia 

- Záruka sa vzťahuje na LED moduly, predradníky, nosný lištový systém 

 

1.5.2 Údržba osvetlenia 

Platí pre záruku „SMART GRID“. Správa LED osvetlenia VEKO pozostáva z nasledujúcich 3 bodov: 

1. Periodická revízia osvetľovacieho systému 

- Vykonáva sa počas termínov údržby osvetlenia 

- Kontrola celého osvetľovacieho systému (funkčnosť svietidiel, senzorov, spínačov 

a ostatných komponentov, kontrola lištového systému) 

- Meranie svietivosti a kontrola spotreby el. energie 

 

2. Riadna údržba osvetľovacieho systému 

- Preventívna údržba  

- Odstránenie závad a porúch zistené pri revízii osvetľovacieho systému (platí pre 

závady a poruchy počas záručnej doby, na ktoré sa vzťahujú záručné podmienky) 

- Nastavenie senzorov a ovládania pre spínanie osvetlenia 

- Údržba a čistenie osvetľovacieho systému: 

 - Silno znečisťované priestory – 2 krát do roka 
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 - Mierne silno znečisťované priestory – 1 krát za rok 

 - mierne a slabo znečisťované priestory  - 1krát za 2 roky 

 

3. Zákaznícka podpora 

- V prípade krízovej situácie možnosť využiť hotline linku 

- Hotline - telefonická - v pracovné dni od 8:00 do  18:00 

   - SMS, e-mail -  víkendy, sviatky, ostatný čas 

- analýza problému a poskytnutie riešenia do 24 hodín 

- Krízová situácia je taká situácia kde porucha alebo závada osvetlenia obmedzí 

používanie osvetľovaných priestorov, spomalí výrobu alebo znemožní prevádzku 

podniku. 

- v cene je 6 oprávnených výjazdov na miesto, kde je nainštalovaná osvetľovacia 

sústava za kalendárny rok 

- oprávnený výjazd je výjazd, po ktorom sa pri reklamačnej analýze zistí, že chyba na 

osvetľovacej sústave bola v rámci záručných podmienok 

- pred výjazdom je potrebné na hotline nahlásiť popis závady a priložiť 

fotodokumentáciu 

- v cene je 5% predradníkov a 3% LED modulov pre zákazníka pripravených na sklade 

pre okamžitú reklamačnú odozvu 

 

Cenník správy osvetlenia: 

 

Silno znečisťované priestory:    15€/ks svietidla/rok 

Mierne silno znečisťované priestory:   10€/ks svietidla/rok 

Mierne a slabo znečisťované priestory:   5€/ks svietidla/rok 

Neoprávnený výjazd:    0,4€/km + 20€/hod. práca/1 človek 

Programovanie DALI    50€/hod. práca/1 človek 

prenájom batériovej plošiny   150€/deň 

 

- cena nezahŕňa prenájom plošiny a dph,  

 

1.5.3 Reklamačný proces 

V prípade väčšieho množstva reklamovaných svietidiel a predradníkov ako je pohotovostné 

reklamačné množstvo je potrebné dodať pokazený LED modul alebo predradník našej spoločnosti. 

Následne vykonáme analýzu chyby a opravu alebo výmenu za nový kus do 14 dní v prípade 

reklamácie do 10% zakúpeného množstva svietidiel. Pri väčšom množstve sa lehota predlžuje na 30 

dní. Ak bude pri analýze zistené, že porucha nastala pri iných ako záručných podmienkach, bude 

vystavené ponuka obsahujúca cenu opravy prípadne výmenu za nový náhradný diel, ktorú je 

potrebné prijať do od jej vystavenia 14 dní. V prípade predĺženia tohto času nad 30 dní budú 

účtované skladovacie a manipulačné náklady v hodnote 1% hodnoty produktu za každý deň 

omeškania. 

 


