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Záruční podmínky pro opravené komponenty palivových systémů vznětových motorů 
firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s. 

pro zákazníky firmy TROST pro zákazníky 
 
Tyto záruční podmínky platí pro komponenty palivových systémů vznětových motorů opra-
vené firmou PAS Zábřeh na Moravě a.s. a dodané zákazníkům firmy TROST AUTO SERVI-
CE TECHNIK spol. s r. o. Tyto záruční podmínky se předávají s opravenými komponenty a 
jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. 
 
1. Délka a obsah záruky 
 

Firma PAS Zábřeh na Moravě a.s. se zavazuje poskytnout na provedené opravy kompo-
nent/y palivových systémů vznětových motorů záruku za jakost dle § 2619 a § 2113 občan-
ského zákoníku na jí zhotovenou práci, renovované díly a dodané nové originální nebo kvali-
tativně rovnocenné díly použité při opravě po dobu 12 měsíců, nebo proběh 50.000 km, 
podle toho, která okolnost nastane dříve. Záruční doba začíná plynout ode dne předání 
komponent/y palivových systémů vznětových motorů z opravy. Při zaslání opravených kom-
ponent balíkem, začíná záruční doba plynout dnem převzetí balíku dopravcem. 
Firma PAS Zábřeh na Moravě a.s. záruku neposkytuje na původní díly, na kterých nebude 
prováděna oprava a na práce spojené s udržováním a obsluhou vozidla, které firma PAS 
Zábřeh na Moravě a.s. neprováděla. 
 

Nad rozsah uvedený v těchto záručních podmínkách firma PAS Zábřeh na Moravě a.s. ne-
zodpovídá 
 
2. Podmínky poskytnutí záruky 
 

Podmínkou poskytnutí prodloužené záruky dle článku č. 1. těchto podmínek je vyplněný for-
mulář (zákazníka firmy TROST AUTO SERVICE TECHNIK spol. s r.o.). Nebude-li vyplněný 
formulář předán/dodán (předložen) společně s komponenty palivových systémů vznětových 
motorů do opravy, bude poskytnuta záruka za jakost pouze po dobu 7 měsíců nebo projezd 
25.000 km. 
 

Při přistavení komponent/y do opravy musí být písemně sděleny následující údaje: 
- značka a typ vozidla nebo stroje [na kterém byly komponenty instalovány (namontovány)], 
- výrobní číslo vozidla/podvozku (VIN), 
- typ motoru, 
- výrobní číslo komponenty (např. výrobní štítek nebo uvedení čísla přímo na dílu – gravita-

ce, vyražení apod.), 
- počet ujetých kilometrů (stav tachometru nebo tachografu) a motohodin, pokud je vozidlo 

měřičem motohodin vybaveno, 
- přesný popis vady, uvést jak se vada projevuje (v případě celkové opravy není nutný po-

pis vady). 
 

Musí být dodrženy podmínky pro instalaci komponent/y na vozidlo: 

- instalace (montáž) jednotlivých komponent na vozidlo nebo stroj dle předpisu výrobce 
(komponenty nebo vozidla), 

- vyčistění kompletního palivového systému na vozidle nebo stroji, 

- vyčištění vysokotlakého potrubí ultrazvukem, 

- výměna palivového filtru za nový. 
 

Po dobu trvání záruční lhůty na opravu a vyměněné díly je nutné provozovat vozidlo nebo 
stroj s palivem odpovídajícím EN 590/2009. Této normě odpovídá v ČR směsná nafta s pří-
měsí biosložky max. 7 % (obchodní označení motorová nafta B7). 
 

Zárukou není kryto použití nevhodného nebo znečištěného paliva. 
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3. Zánik záruky 
 

Uplynutím záruční doby nebo ujetím stanoveného počtu kilometrů. 
 

Rozložením (rozebráním), složením, opravou nebo úpravou komponent palivových systémů 
vznětových motorů nebo jejich částí provedenými mimo firmu PAS Zábřeh na Moravě a.s. 
bez jejího předchozího souhlasu, a to v rozsahu tím vyvolaného poškození. 
 

Odstraněním nebo poškozením plomb instalovaných firmou PAS Zábřeh na Moravě a.s. 
 
4. Uplatnění vad v záruční době/lhůtě 
 

Zákazník je povinen uplatnit vady u firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s. písemným oznámením 
a to bez zbytečného odkladu. Pro rychlou komunikaci je možné využít tyto e-mailové adresy: 
jako hlavní info@pas-zabreh.cz a v kopii BednarJ@pas-zabreh.cz, nebo tato faxová čísla: 
583 499 260; 583 499 243 
 

V případě zjištění vady vozidla po 15:00 hod., nebo ve dnech pracovního klidu a ve svátky je 
možné uplatnit vady na telefonním čísle Non Stop servisu 724 983 083. Současně s telefo-
nickým uplatněním vad/y komponent/y je vždy nutné zaslat vady písemně na výše zmíněné 
e-mailové adresy, faxová čísla nebo na adresu sídla firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s., tj. 
Zábřeh, U Dráhy 828/8, PSČ 789 13. 
 

Uplatnění vad - reklamace musí obsahovat alespoň tyto základní údaje: 

- značku a typ vozidla (na kterém byly opravené komponenty instalovány), 

- registrační značku (RZ) vozidla (na kterém byly opravené komponenty instalovány), 

- výrobní číslo vozidla/podvozku (VIN), 

- název komponenty a počet kusů (např. vstřikovač – 4 ks), 

- datum převzetí komponet/y z opravy, 

- číslo Potvrzení zakázky – smlouvy o dílo, 

- počet ujetých kilometrů (stav tachometru nebo tachografu) a motohodin, pokud je vozidlo 
měřičem motohodin vybaveno, 

- přesný popis vady, uvést jak se vada projevuje. 
 
5. Záruční plnění 
 

Záruční plnění spočívá v tom, že firma PAS Zábřeh na Moravě a.s. bezplatně odstraní uzna-
né záruční vady, které budou reklamovány, buď opravou, nebo výměnou vadné části. De-
montované části, za které byla poskytnuta náhrada, se stávají majetkem firmy PAS Zábřeh 
na Moravě a.s. Riziko spojené s dopravou vadného výrobku k opravě a zpět jde k tíži zákaz-
níka. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění vad – reklamace do doby opravení 
vozidla, pokud z titulu vady muselo být vozidlo odstaveno mimo provoz. Tuto dobu zákazník 
dokládá reklamačními protokoly potvrzenými firmou PAS Zábřeh na Moravě a.s. 
 
Uplatní-li zákazník právo z vadného plnění osobně, potvrdí mu firma PAS Zábřeh na Moravě, 
a. s. písemně, kdy právo uplatnil, provedení opravy a dobu jejího trvání. 
 

Zjistí-li se, že uplatnění vad – reklamace není opodstatněná, případně, že reklamovaná vada 
není záruční povahy, hradí zákazník všechny náklady spojené se zjišťováním, případně od-
straněním vady. 
 
 
Platnost od 2. 3. 2014 


