
Společnost Tyco Fire Protection Products oznamuje 

prodloužení záruky na výrobky elektrické požární signalizace 

Vážený zákazníku, 

Společnost Tyco Fire Protection Products vám s potěšením oznamuje, že záruční doba 

poskytovaná na vlastní výrobky elektrické požární signalizace je s okamžitou platností 

prodloužena z 18 na 36 měsíců od data výroby.  

Naše výrobky jsou vyvíjeny a vyráběny na základě předních inovací v oboru a dle 

nejpřísnějších kvalitativních standardů v certifikovaných výrobních provozech v Evropě. 

Uplatňování těchto velmi vysokých standardů nám umožňuje zákazníkům dodávat 

nejkvalitnější výrobky elektrické požární signalizace.  

 

Naše výrobní provozy, Ráječko, Česká republika 

Výrobky společnosti ZETTLER jsou opatřeny globální certifikací od řady schvalovacích orgánů 

a naše postupy vývoje a výroby jsou pravidelně auditovány a ověřovány nezávislými 

zkušebnami z celého světa.  

 

 

 

 

 

 

 



Prodloužená záruka v délce 36 měsíců vám nabídne následující výhody: 

 žádné neočekávané náklady v průběhu 3 let, 

 rychlá a snadná výměna vadných zařízení, 

 minimalizace zásahů do vašeho podnikání, 

 vysoká spokojenost klientů.  

 

Toto prodloužení záruky se netýká výrobků, které nevyrábí společnost Tyco Fire Protection 

Products. Záruční podmínky na výrobky třetích stran zůstávají beze změny tak, jak je určil 

jejich původní výrobce. 

Kromě toho rozšíření záruky neplatí pro následující výrobky: 

 výrobky na konci životnosti, 

 zastaralé výrobky, 

 repasované výrobky nebo výrobky po opravě, 

 výrobky neuvedené v katalogu,  

 speciální nebo „zakázkové“ výrobky. 

Výjimka platí rovněž pro naše tříspektrální plamenné IR hlásiče, na které je aktuálně 

poskytována záruka 42 měsíců od data výroby, a také pro výrobky řady FAST2000. Ačkoli se 

jedná o „zakázkové“ výrobky, jsou kryty prodlouženou zárukou v délce 36 měsíců. 

Díky této prodloužené záruce dále posilujeme vaši jistotu, že získáváte vysoce kvalitní, 

certifikované výrobky, které uspokojí všechny požadavky. 

Podrobnější informace o našich záručních podmínkách najdete zde: 

http://tycofsbp.com/TFPPTerms_of_Sale/TFPPTerms_of_Sale.pdf 

  

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na regionálního pracovníka prodejního oddělení. 

 

S přátelským pozdravem, 

 

 

Andrew Blate 

Director, Zettler and FireClass Product Management 

Tyco Fire Protection Products 

http://tycofsbp.com/TFPPTerms_of_Sale/TFPPTerms_of_Sale.pdf

