
       Navimow

Dôležité informácie
Pred použitím si prečítajte všetky bezpečnostné upozornenia a informácie o spôsoboch údržby
a pochopte ich. NEVYHADZUJTE túto príručku, pretože je trvalou súčasťou tohto výrobku.
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Výrobca si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať zmeny výrobku, vydať aktualizácie firmvéru a aktualizovať túto 
príručku. Ilustrácie výrobku, príslušenstvo a rozhranie aplikácie slúžia iba na referenčné účely. Skutočný výrobok 

a funkcie sa môžu líšiť. Kompletné Užívateľskú príručku a právne vyhlásenie nájdete na www.segwaykosacky.sk.
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Pred použitím si prečítajte a pochopte všetky bezpečnostné upozornenia a metódy údržby. 
NEVYHADZUJTE tento návod, pretože je trvalou súčasťou tohto produktu.
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1 Bezpečnostné upozornenia

DÔLEŽITÉ
PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE
UCHOVÁVAJTE SI PRE BUDÚCE POUŽITIE

1) Uistite sa, že nainštalujete a prevádzkujete Navimow (v návode označovaný ako kosačka) a nabíjaciu stanicu podľa
pokynov. Kompletnú používateľskú príručku a najnovšie používateľské materiály nájdete na stránke navimow.segway.com.

2) Výrobok môžu používať spotrebitelia aj na profesionálne účely. Používanie kosačky na iné účely ako na kosenie môže spôsobiť
vážne zranenie. Aby ste predišli riziku zranenia, prečítajte si a pochopte všetky varovania a upozornenia. Prosím pochopte,
že môžete znížiť riziko dodržiavaním pokynov a varovaní v tomto návode, ale nemôžete odstrániť všetky riziká. Prevádzkovateľ
alebo používateľ je zodpovedný za nehody alebo nebezpečenstvá, ktoré vzniknú iným osobám na jeho pozemku.

3) Navimow má mnoho vstavaných bezpečnostných senzorov, avšak stále existujú bezpečnostné riziká. Nastavte čas kosenia,
keď na trávniku nie sú žiadni ľudia ani domáce zvieratá. Informujte susedov o rizikách nehôd alebo nebezpečenstiev.
Ak používate kosačku na verejnom trávniku alebo ak je váš trávnik prístupný susedom alebo na ulicu, chráňte ho alebo ho
ohraďte, prípadne do pracovného priestoru umiestnite výstražnú tabuľu s nápisom: VÝSTRAHA! Automatická kosačka na
trávu! Nechoďte blízko k stroju! Dohliadajte na deti!

4) NEUPRAVUJTE kosačku sami. Úpravy môžu narušiť činnosť kosačky, spôsobiť vážne zranenie a/alebo poškodenie alebo zrušiť
platnosť obmedzenej záruky. Používajte iba diely a príslušenstvo schválené spoločnosťou Segway.

5) Výrobca odporúča vek používateľa 18 - 70 rokov. Pred obsluhou stroja sa uistite, že ste absolvovali potrebné školenie.

VAROVANIE
Nikdy nedovoľte používať stroj deťom, osobám so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, nedostatkom 
skúseností a znalostí alebo osobám, ktoré nie sú oboznámené s týmito pokynmi. Miestne predpisy môžu obmedziť vek operátora.

Pred kosením:
Pravidelne kontrolujte, či všetky časti kosačky fungujú normálne.
Pre čo najlepšie výsledky kosenia sa odporúča kosiť v suchom počasí. Kosenie v daždi môže spôsobiť, že sa tráva prilepí 
na produkt a kosačka sa môže pošmyknúť. NEKOSTE za zlého počasia, ako je napríklad silný dážď, búrka alebo sneh.
Pravidelne kontrolujte oblasť, kde budete stroj používať, a odstráňte všetky kamene, palice, drôty, kosti a iné cudzie 
predmety. Obmedzená záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené predmetmi ponechanými na trávniku.
Aby ste predišli možnému poškodeniu, udržujte kosačku v prevádzke aspoň 1 m (3 stopy) od závlahových trysiek. 
Kosačka a závlaha NESMÚ pracovať súčasne. Načasujte kosačku tak, aby pracovala v inom čase ako závlaha.
NIKDY nedovoľte deťom, aby sa dotýkali napájacieho zdroja, nabíjacej stanice, čepelí, priestoru na batérie alebo 
akýchkoľvek častí s medzerami, ako sú kolesá.

VAROVANIE
Nikdy nepoužívajte stroj a/alebo jeho periférne zariadenia s poškodenými ochrannými krytmi alebo štítmi, alebo ak je kábel 
poškodený alebo opotrebovaný.

Pri kosení:
Držte sa ďalej od rotujúcich čepelí! NEDÁVAJTE ruky ani nohy pod alebo do blízkosti rotujúcich čepelí.
Pozor na hádzanie predmetov! Počas prevádzky udržujte bezpečnú vzdialenosť od kosačky.
NENECHÁVAJTE stroj pracovať bez dozoru, ak viete, že v blízkosti sú domáce zvieratá, deti alebo ľudia.
NEPREKRAČUJTE sklon. Vždy udržujte rovnováhu a na svahoch si vždy buďte istí, že stojíte pevne. Počas obsluhy stroja alebo 
jeho periférnych zariadení kráčajte, nikdy nebehajte.

VAROVANIE
NEDOVOĽTE deťom, aby sa nachádzali v blízkosti stroja alebo sa s ním hrali, keď je v prevádzke.
NEZDVÍHAJTE kosačku počas prevádzky. NEJAZDITE na kosačke.
NEKOSTE na plochách so sklonom strmším ako je maximálny sklon v pracovnej oblasti (45 %), ako aj na hraniciach (10 %).
Ak kosačka vydáva nezvyčajný zvuk alebo signalizuje alarm, ihneď stlačte tlačidlo STOP.
Ak sa vyskytnú abnormálne vibrácie, vypnite kosačku, položte ju na rovnú zem na približne 30 sekúnd a potom ju 
reštartujte. Ak problém pretrváva, kontaktujte autorizovaný popredajný servis.
NEDOTÝKAJTE sa pohybujúcich sa nebezpečných častí, kým sa úplne nezastavia.

Bezpečné použitie:
NEPOUŽÍVAJTE kosačku mimo teplotných limitov: -10 - 50 °C (14 - 122 °F), pretože nízke/vysoké teploty môžu znížiť výkon 
kosačky a dokonca viesť k nehodám.
NEUMIESTŇUJTE nič na kosačku ani na nabíjaciu stanicu.
Odporúča sa vykonávať pravidelnú údržbu kosačky (pozri Údržba) dospelou osobou.
Pravidelne kontrolujte výstražné zariadenia, či sú účinné. Tieto zariadenia zahŕňajú zvukový signál, LED svetlo na nabíjacej 
stanici a podsvietenie kosačky.
Pred nabíjaním si prečítajte Ako nabíjať v Používateľskej príručke. Nesprávne používanie môže spôsobiť zásah elektrickým 
prúdom, prehriatie alebo únik korozívnej kvapaliny.
Ak sa kábel na napájacom zdroji alebo predlžovací kábel počas používania poškodí alebo zamotá, odpojte napájací zdroj 
zo zásuvky a potom ho rozmotajte. Aby ste predišli nebezpečenstvu, pri odpájaní napájacieho zdroja od elektrickej zásuvky 
ťahajte radšej za telo zástrčky než za kábel. Obráťte sa na popredajný servis a požiadajte profesionálneho technika o opravu 
alebo výmenu kábla.
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2 Časti a funkcie

Pohľad zhora

Podsvietenie kosačky: Pri výskyte abnormality bliká krúžok LED na červeno spolu so zvukovým signálom.
Ultrazvukový senzor: Niektoré modely sú vybavené ultrazvukovým senzorom. Senzor sa predáva aj samostatne a možno ho 
nainštalovať na všetky modely Navimow. Podrobnosti vám poskytne váš predajca.

Ovládací panel

tlačidlo STOP 

Ovládací panel

Dažďový senzor

Zvukový signál
Ultrazvukový senzor

Nabíjací pásik

Nárazník 

Zdvíhacia rukoväť

Podsvietenie kosačky 

Displej prístrojového panela

OK
HOME

MOW

Wi-Fi 
Mobilné dáta
Bluetooth

Úroveň batérie
Stav uzamknutia PIN kódom
Indikátor čepele

Úroveň batérie: Farba označuje úroveň nabitia batérie: 50 % – 100 % svietiaca zelená, 20 % – 49 % svietiaca žltá, 5 % – 19 % svietiaca 
červená, ≤ 5 % blikajúca červená. Keď je ikona batérie červená, kosačka potrebuje nabiť.
Displej prístrojového panela: Zobrazuje percento kosenia, PIN kód, chybový kód atď.
PIN kód: Pred manuálnym ovládaním kosačky musíte zadať PIN kód. Predvolený kód je 0000 a možno ho zmeniť prostredníctvom 
aplikácie Navimow (v tejto príručke označovanej ako aplikácia). Stlačením tlačidla MOW/HOME zvýšte/znížte číslo a stlačením 
tlačidla OK potvrďte kód.
Základné operácie

Zapnutie: Stlačte tlačidlo OK.
Vypnutie: Stlačte a podržte OK na 4 sekundy alebo vypnite cez aplikáciu. Kosačka sa nedá vypnúť, keď je v nabíjacej stanici.
Začnite kosiť: Stlačte MOW a potom OK.
Zastavte prevádzku kosačky: Stlačte STOP.
Kosačka sa vráti do nabíjacej stanice: Stlačte HOME a potom OK. 

Tento produkt je v súlade s platnými 
smernicami ES.

Symboly a štítky
Pozorne si preštudujte symboly a štítky na produkte aby ste pochopili ich význam:

VAROVANIE – Pred prevádzkou 
stroja si prečítajte návod na 
obsluhu.

VAROVANIE – Nedotýkajte 
sa rotujúcej čepele.

VAROVANIE – Počas prevádzky 
udržujte bezpečnú vzdialenosť 
od stroja.

VAROVANIE – Pred prácou na stroji alebo jeho zdvíhaním ho vypnite*.

VAROVANIE – Nie je povolené likvidovať tento výrobok ako bežný domový odpad. 
Zabezpečte, aby bol výrobok recyklovaný v súlade s miestnymi zákonnými 
požiadavkami.

VAROVANIE – Nejazdite 
na stroji.

* Pred zdvihnutím alebo obsluhou sa uistite, že je kosačka uzamknutá PIN kódom.

Polarita nabíjacieho portu Spotrebič triedy II

IP55/IP66

SMPS so zabudovaným bezpečnostným izolačným transformátorom odolným voči skratu 
(inherentne alebo neinherentne)

SMPS (Switch mode power supply unit, 
spínacia jednotka napájania)

Účinnosť úrovne DoE: VI

Maximálna výška použitia je 5 000 m

Maximálna teplota použitia je 40 ℃ Jednosmerný prúd

Striedavý prúd

Pred nabíjaním si prečítajte pokyny.
Tento produkt je v súlade s právnymi 
predpismi Spojeného kráľovstva.

Tento produkt je v súlade s predpismi 
o obmedzení nebezpečných látok.

Vonkajšia 
teplota: 40℃

≤ 5 000 m

~ Spotrebič triedy III

1. 安全警告措辞调整。
2. 关机逻辑修改：长按10秒改为长按4秒
3.售后条款调整：机器及电池的售后时长按型号做出区分
3. 售后条款4.5条内容调整，删除不适合割草机的描述。
4. 英国认证信息网页链接更新。
版本升级为G
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POZNÁMKA: Ak je anténa GNSS zablokovaná, čo má za následok slabý signál a nepresné určenie polohy, zakúpte si súpravu 
rozšírenia antény a nainštalujte ju podľa pokynov. 

Pohľad zdola

Odtokový otvor: Ak kosačka spadne do vody, ihneď ju vyberte a položte kosačku pravou stranou nahor, aby ste vodu vypustili. 
Nikdy neponárajte kosačku do vody, inak môže dôjsť k poškodeniu komponentov a stratí platnosť obmedzenej záruky.

Nabíjacia stanica a anténa GNSS

Kotúč čepele

Čepeľ 

Motor zadného kolesa/náboj

Blatník s čepeľou

Priestor na batérie

Predné koleso

Odtokový otvor 

Napájacie rozhranie

Anténa GNSS

LED indikátor

Kontaktný pásik

Anténne rozhranie

Ako vymeniť čepele:
 Vypnite kosačku.
 Aby ste predišli poškriabaniu, položte kosačku na mäkký a čistý povrch v polohe hore nohami.
 Na uvoľnenie troch skrutiek použite krížový skrutkovač.
 Odstráňte skrutky a čepele.

 Upevnite nové čepele a skrutky (krútiaci moment: 1 Nm). Uistite sa, že sa čepele môžu voľne otáčať. 

3 Údržba 

A. Šasi a kotúč čepele
Ak je šasi a kotúč čepele znečistený, vyčistite ho kefou alebo opláchnite hadicou. NEPOUŽÍVAJTE vysokotlakový čistič.
Zároveň sa uistite, že sa kotúč čepele voľne otáča a čepele sa môžu voľne pohybovať.
POZOR: Voda pod vysokým tlakom môže prenikať cez tesnenia a poškodiť elektronické a mechanické časti.
B. Kolesá
Tráva na kolesách môže ovplyvniť výkon kosačky pri stúpaní do svahu. Odstráňte blato alebo iné predmety uviaznuté
medzi nimi, aby ste zaistili silnú priľnavosť.
C. Dažďový senzor
Skontrolujte raz týždenne a uistite sa, že dažďový senzor nie je zakrytý blatom, trávou alebo inými predmetmi. Môžete ho umyť
alebo vyčistiť mäkkou kefou.

VAROVANIE
Pred čistením sa uistite, že je kosačka vypnutá.
Keď je kosačka hore nohami, musí byť vypnutá.

2) Výmena čepelí
Ak sa kosačka používa pravidelne, odporúča sa vymeniť čepele a skrutky každé 1–2 mesiace, aby sa zaistila bezpečnosť
a lepšie výsledky kosenia. Vymeňte všetky tri čepele a ich skrutky súčasne, aby bol rezací systém bezpečný.

VAROVANIE
Pri kontrole alebo údržbe čepele použite hrubé rukavice.
Používajte iba správny typ skrutiek a originálne čepele schválené spoločnosťou Segway. Model čepele: HA002E.
NEPOUŽÍVAJTE skrutky opakovane. Môže to spôsobiť vážne zranenie.

Aby ste dosiahli lepšie výsledky kosenia a zvýšili životnosť, dbajte na to, aby bola kosačka čistá a čepele v dobrom stave. 
Kontrolu a údržbu by mala vykonávať dospelá osoba každý týždeň. Všetky poškodené alebo opotrebované diely by mali byť 
vymenené. NEVYKONÁVAJTE údržbu, keď nosíte otvorené sandále alebo ste bosí. Vždy noste dlhé nohavice a pracovnú obuv, 
keď vykonávate údržbu kosačky.

1) Čistenie
Na dôkladné čistenie exteriéru kosačky použite mäkkú kefu alebo handričku. NEČISTITE alkoholom, benzínom, acetónom
alebo inými korozívnymi/prchavými rozpúšťadlami. Tieto látky môžu poškodiť vzhľad a vnútornú štruktúru vašej kosačky.
Pre správne dokovanie nabíjaciu stanicu pravidelne kontrolujte a čistite od nečistôt a blata. Uistite sa, že všetky spojovacie
časti nabíjacia stanica, predlžovací kábel a napájací zdroj nie sú blokované.

1. 安全警告措辞调整。
2. 关机逻辑修改：长按10秒改为长按4秒
3.售后条款调整：机器及电池的售后时长按型号做出区分
3. 售后条款4.5条内容调整，删除不适合割草机的描述。
4. 英国认证信息网页链接更新。
版本升级为G
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VAROVANIE
Používajte iba originálnu batériu alebo batériu rovnakého modelu, ako je špecifikované spoločnosťou Segway. Každá kosačka obsahuje 
jeden akumulátor.
V závislosti od konkrétneho modelu kosačky je menovitá kapacita batérie 5 200 mAh, 7 800 mAh alebo 10 400 mAh.
Nepoužívajte nenabíjateľné batérie. Na dobíjanie batérie používajte iba odnímateľnú napájaciu jednotku dodávanú s týmto 
zariadením. Pre Európsku úniu: používajte iba s NBW32D002D5N - napájacou jednotkou EÚ. Pre Veľkú Britániu: používajte 
iba s NBW32D002D5N - UK napájacou jednotkou.
NEDEMONTUJTE ani neprepichujte kryt batérie. Uchovávajte mimo dosahu kovových predmetov, aby ste predišli skratu. 
Uchovávajte mimo dosahu ohňa, tepla a priameho slnečného žiarenia.
Informácie o batériách a elektroodpade vám poskytne vaša služba likvidácie domového odpadu, miestna alebo regionálna 
kancelária pre nakladanie s odpadom alebo vaše predajné miesto.
Batéria obsahuje elektrolyty. Ak sa únik elektrolytu dostane do kontaktu s vašou pokožkou, okamžite ju umyte mydlom a vodou. 
V prípade kontaktu s očami vyhľadajte lekársku pomoc a oči ihneď vyplachujte veľkým množstvom vody po dobu najmenej 
15 minút bez trenia.

5) Napájanie
Odpojte napájanie:
- Pred odstránením zablokovania;;
- Pred kontrolou, čistením alebo prácou na stroji;
- Po náraze do cudzieho predmetu skontrolujte stroj, či nie je poškodený.
Pravidelne kontrolujte kábel, zástrčku, kryt a ďalšie časti. Ak zistíte akékoľvek poškodenie alebo známky starnutia, okamžite
prestaňte kosačku používať.

VAROVANIE
NEPOUŽÍVAJTE poškodený napájací zdroj. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca 
alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu. Ak je predlžovací kábel chybný, vymeňte ho za kábel 
s dĺžkou 10 metrov schválený spoločnosťou Segway.
NEPRIPÁJAJTE poškodený kábel k napájaciemu zdroju a nedotýkajte sa poškodeného kábla alebo predlžovacieho kábla skôr, 
ako ich odpojíte zo zásuvky. Poškodené káble môžu viesť ku kontaktu so živými časťami.
NEPOUŽÍVAJTE napájací zdroj so žiadnym iným produktom alebo batériou, inak hrozí riziko poranenia osôb, požiaru alebo 
úrazu elektrickým prúdom. Bezpečnosť produktu nie je možné zaručiť s inými než originálnymi batériami.
NENABÍJAJTE, keď batéria vyteká.
Udržujte predlžovací kábel mimo pohyblivých nebezpečných častí, aby ste predišli poškodeniu káblov, ktoré by mohlo viesť 
ku kontaktu so živými časťami.

Odporúčanie
Kosačku a/alebo jej periférne zariadenia pripájajte len k napájaciemu obvodu chránenému prúdovým chráničom (RCD) s vypínacím 
prúdom maximálne 30 mA.

6) Skladovanie
Pred uskladnením prosím vypnite kosačku a plne ju nabite, aby ste predišli nadmernému vybitiu, ktoré spôsobí trvalé poškodenie.
Skladujte na chladnom a suchom mieste v interiéri. Vystavenie slnečnému žiareniu a extrémnym teplotám (horúcim aj studeným)
urýchli proces starnutia komponentov a môže trvalo poškodiť batériu.
Udržujte kosačku, nabíjaciu stanicu a zdroj energie mimo dosahu zdrojov tepla (ako sú kachle, radiátory atď.) alebo chemikálií.
Chráňte napájací zdroj pred vlhkosťou a uchovávajte ho na dobre vetranom mieste.

VAROVANIE
Keď hrozí búrka, odpojte napájací zdroj zo zásuvky. Odpojte všetky káble a vodiče pripájajúce sa k nabíjacej stanici. Znovu ich 
pripojte, keď už nebude hroziť nebezpečenstvo búrky.

Zimné skladovanie
Kosačka
Pred uskladnením kosačku dôkladne očistite. Skontrolujte súčasti podliehajúce opotrebovaniu, ako sú napríklad čepele. 
Opravte alebo vymeňte ich, ak sú v zlom stave. Kosačku skladujte na suchom a nemrznúcom mieste, na všetkých kolesách, 
najlepšie v pôvodnom obale.
Nabíjacia stanica
Odpojte napájací zdroj zo zásuvky a odpojte ho od nabíjacej stanice. Vezmite nabíjaciu stanicu do interiéru a chráňte ju pred 
priamym slnečným žiarením. 

4) Batéria
Pred uskladnením batériu úplne nabite, aby ste predišli nadmernému vybitiu a poškodeniu elektrických komponentov. Nabite kosačku
každých 120 dní pre dlhodobé skladovanie. Na poškodenie batérie spôsobené nadmerným vybitím sa nebude vzťahovať obmedzená
záruka. NEPOUŽÍVAJTE ani neskladujte batériu v extrémnych teplotných podmienkach, t.j. nad 50 °C (122 °F) alebo pod -20 °C (-4 °F).
POZNÁMKA: Životnosť batérie závisí od frekvencie prevádzky produktu a celkového počtu pracovných hodín. Ak je prevádzkový čas
na plné nabitie kratší ako zvyčajne alebo trávnik nie je dobre pokosený, zvážte výmenu batérie.

3) Preprava
Na ochranu kosačky používajte na prepravu na dlhé vzdialenosti originálny obal. Pred zdvíhaním, premiestňovaním alebo
iným prenášaním produktu ho vypnite. Zaobchádzajte opatrne a vyhnite sa násilnej sile, ako je hádzanie a silný tlak.
Nikdy nezdvíhajte ani neprenášajte kosačku, keď je motor v chode.
Ako správne premiestňovať alebo zdvíhať:
Noste kosačku za rukoväť, kotúčom čepele smerom od tela.

POZOR:
Aby ste predišli poškodeniu kosačky 
a/alebo nabíjacej stanice, NEZDVÍHAJTE 
produkt, keď je zaparkovaný v nabíjacej 
stanici.

Uvoľnite 4 skrutky v priestore na batérie. 

Vyberte batériu a nahraďte ju novou.
Pripojte zástrčky a utiahnite všetky skrutky.

Ako vymeniť batériu:
Vypnite kosačku.
Umiestnite kosačku na mäkký a čistý povrch v polohe hore nohami.
Pomocou krížového skrutkovača uvoľnite 6 skrutiek na priestore na batérie.

Odpojte dve zástrčky.

1 2

2
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4 Obmedzená záruka
Obmedzená záruka a arbitrážna zmluva (EMEA)
UPOZORNENIE: PREČÍTAJTE SI TÚTO OBMEDZENÚ ZÁRUKU A ROZHODCOVSKÚ ZMLUVU A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE. TÁTO 
ZMLUVA OBSAHUJE USTANOVENIA O OBMEDZENEJ ZÁRUKE PRE SPOTREBITEĽOV V EURÓPE, NA STREDNOM VÝCHODE A AFRIKE („EMEA“) 
A ARBITRÁŽNE USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA SPOLOČNOSTI NAVIMOW (ĎALEJ LEN „PRODUKT“) A VŠETKÝCH TRANSAKCIÍ A NÁROKOV 
SÚVISIACICH S PRODUKTOM.

TOTO JE ZÁVÄZNÁ PRÁVNA ZMLUVA (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) MEDZI VAMI (FO ALEBO PO) A VÝROBCOM (ĎALEJ LEN „WILLAND“), 
SEGWAY DISCOVERY B. V. EMEA (ĎALEJ LEN „SEGWAY“) A PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI (VRÁTANE MATERSKEJ SPOLOČNOSTI, 
DCÉRSKEJ SPOLOČNOSTI, PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ, PREDCHODCOV, NÁSLEDNEJ SPOLOČNOSTI, SPRÁVCOV, NÁSTUPCOV, 
POSTUPNÍKOV, VEDÚCICH, PRÁVNYCH ZÁSTUPCOV, ČLENOV PREDSTAVENSTVA, AKCIONÁROV, POISTITEĽOV ALEBO ZAISTITEĽOV) 
(KOLEKTÍVNE „STRANY SEGWAY“), PREDAJCOVIA SEGWAY (AKO JE DEFINOVANÉ NIŽŠIE) A ICH PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI 
(KOLEKTÍVNE „PREDAJCOVIA SEGWAY“).

NÁKUP PRODUKTU, OTVORENIE OBALU PRODUKTU, POUŽÍVANIE PRODUKTU, UCHOVÁVANIE PRODUKTU, VYUŽITIE VÝHOD TEJTO ZMLUVY 
ALEBO ELEKTRONICKÉ PRIJATIE TEJTO ZMLUVY PREDSTAVUJÚ SÚHLAS S JEJ OBSAHOM. V PRÍPADE, ŽE SI AKO RODIČ ALEBO ZÁKONNÝ 
ZÁSTUPCA (ZÁKONNÍ ZÁSTUPCOVIA) ZAKÚPITE TENTO PRODUKT V MENE VAŠICH DETÍ ALEBO PRE NE, TÝMTO SÚHLASÍTE A VO VŠETKÝCH 
HĽADISKÁCH SCHVAĽUJETE PODMIENKY ZMLUVY, A TIEŽ SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE ŇOU BUDETE VY AJ ONI VIAZANÍ. BERIETE NA VEDOMIE 
A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE DOSTANETE DOSTATOČNÉ OZNÁMENIE O TEJTO ZMLUVE A SÚHLASÍTE S ŇOU.

1. Obmedzená záruka
Táto obmedzená záruka sa vzťahuje len na chyby materiálu alebo kvality výrobku a jeho komponentov, ak sa výrobok a jeho
komponenty používajú za normálnych a bežných podmienok. V prípade, že sa vyskytne chyba, na ktorú sa vzťahuje táto obmedzená
záruka, spoločnosť Segway a/alebo iné strany Segway podľa vlastného uváženia opravia alebo vymenia chybný produkt alebo jeho
komponenty v súlade s touto obmedzenou zárukou. Platná Obmedzená záručná doba pre Obmedzenú záruku začína plynúť
dátumom pôvodného nákupu produktu od spoločnosti Segway, autorizovaného predajcu Segway, autorizovaného distribútora
Segway alebo autorizovaného predajcu (každý „predajca Segway“ alebo spoločne „predajcovia Segway“).

Sériové číslo tu

TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA JE JEDINÁ VÝSLOVNÁ ZÁRUKA PLATNÁ NA PRODUKT A JEHO KOMPONENTOVÉ ČASTI, PRÍSLUŠENSTVO 
A SERVISNÉ OPRAVY. SEGWAY A STRANY SEGWAY ODMIETAJÚ VŠETKY OSTATNÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY. SPOLOČNOSŤ SEGWAY A OSTATNÉ 
STRANY SEGWAY OBMEDZUJÚ TRVANIE A OPRAVNÉ PROSTRIEDKY VŠETKÝCH PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK, VRÁTANE ZÁRUK PREDAJNOSTI 
A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, ČI UŽ VYPLÝVAJÚCICH ZO ZÁKONA, OBCHODNÉHO STYKU, PRIEBEHU VÝKONU, OBCHODNÝCH 
ZVYKLOSTÍ ALEBO INAK, NA TRVANIE TEJTO VÝSLOVNEJ OBMEDZENEJ ZÁRUKY. TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA ŽIADNYM SPÔSOBOM 
NEOVPLYVŇUJE ANI NEOBMEDZUJE ZÁKONNÉ PRÁVA, KTORÉ AKO SPOTREBITEĽ MÁTE, NAPRÍKLAD S OHĽADOM NA SÚLAD SO ZÁKONOM.

2. Servisný proces s obmedzenou zárukou
Online služby spoločnosti Segway sú dostupné na navimow.segway.com. AK sa počas používania produktu domnievate,
že produkt alebo jeho komponent je chybný a/alebo nefunguje správne. PROSÍM, OKAMŽITE PRESTAŇTE PRODUKT POUŽÍVAŤ
A PRODUKT SPRÁVNE USCHOVAJTE. ĎALŠIE POUŽÍVANIE VÝROBKU ZA TAKÝCHTO OKOLNOSTÍ MÔŽE SPÔSOBIŤ VÁŽNE TELESNÉ
ZRANENIA ALEBO DOKONCA SMRŤ VÁS ALEBO INÝCH OSÔB A/ALEBO SPÔSOBIŤ ŠKODY NA MAJETKU. Potom, prosím, okamžite
kontaktujte Segway na adrese support-navimow@rlm.segway.com, pracovníci technickej podpory Segway sú k dispozícii, aby vám
pomohli online alebo telefonicky pri diagnostikovaní chyby, a ak existuje, a poskytnutí ďalších pokynov. V prípade, že sa vyžaduje
záručný servis, pripravte si prosím nasledujúce materiály, vrátane (i) dokladu o pôvodnom nákupe produktu od predajcov Segway,
(ii) sériového čísla produktu a (iii) popisu závady, ak sa na ňu vzťahuje záruka. Po overení vašej oprávnenosti na ochranu a/alebo
služby obmedzenej záruky by ste nám mali poskytnúť svoje meno, e-mailovú adresu, poštovú adresu a kontaktné telefónne číslo,
my vás prevedieme získaním našej služby.
Ak chcete chybnú jednotku vrátiť do servisu, znášate náklady na dopravu a riziko straty a poškodenia, ktoré môžu vzniknúť počas

prepravy od vás k spoločnosti Segway a (ii) od spoločnosti Segway k vám. Váš chybný produkt alebo komponent musíte vložiť do
originálneho alebo spoločnosťou Segway schváleného obalu, ktorý vám bude poskytnutý na vaše náklady na odoslanie produktu
do Segway. Musíte brániť, odškodniť a chrániť spoločnosť Segway pred každou stratou a/alebo škodou, ktorá môže byť spôsobená
nesprávnym balením alebo odoslaním produktu alebo komponentu do spoločnosti Segway.
Autorizovaný poskytovateľ servisu alebo predajca značky Segway skontroluje váš vrátený produkt. Ak spoločnosť Segway odôvodnene 
usúdi, že na problém sa nevzťahuje Obmedzená záruka, upozorní a bude vás informovať o servise alebo náhradných alternatívach,
ktoré sú vám k dispozícii za poplatok, alebo vám spoločnosť Segway vráti váš produkt neopravený, a v tomto prípade budete zodpovední 
za náklady na dopravu a poistenie za prepravu vášho produktu. V prípade, že sa na akýkoľvek servis nevzťahuje obmedzená záruka
a vy odmietnete platený servis odporúčaný stranami Segway a/alebo predajcom Segway, beriete na vedomie a potvrdzujete,
že nevykonanie opravy a/alebo servisu výrobku môže zvýšiť riziko pádu a/alebo zlyhania výrobku, čo môže mať za následok vážne
škody na majetku, vážne telesné zranenia alebo smrť, a súhlasíte s tým, že toto je váš informovaný súhlas s podstúpením takéhoto rizika.
V prípade vrátenia, na ktoré sa vzťahuje záručná ochrana a/alebo služby, spoločnosť Segway nahradí chybné Výrobky novými alebo
repasovanými dielmi rovnakého alebo podobného typu bez akýchkoľvek nákladov na servis. Časti nahradené spoločnosťou Segway
si ponechá a stanú sa jej vlastníctvom. V takejto situácii spoločnosť Segway zaplatí primerané poplatky za spätnú prepravu produktu.

3. Oprávnenosť na Obmedzenú záruku
3.1 Vašu požiadavku na servis musí spoločnosť Segway obdržať v rámci Obmedzenej záručnej doby, ako je popísané vyššie,

a spoločnosť Segway musí dostať váš produkt v súlade s vyššie definovaným servisným procesom s obmedzenou zárukou.
3.2 Váš produkt musí byť zakúpený u autorizovaného predajcu Segway.
3.3 Musíte predložiť originálny doklad o kúpe.
3.4 Váš výrobok musí mať čitateľné, neporušené, originálne a nemodifikované sériové číslo.

Názov komponentu

Telo kosačky

• Rám
• Hnací motor
• Motor čepelí
• Motor výšky rezu
• Modul dosky pohonu
• Modul dosky CU
• Modul nabíjacej dosky

• Senzorový modul
• IoT doska
• GPS modul
• Hall doska
• LED doska
• Ultrazvukový modul
• 868 Antenna

• Anténa GPS
• Zostava kotúča čepele
• Anténa GNSS

Obmedzená záručná doba

2 roky (H500E, H800E) 
2 roky (H1500E, H3000E)

Ostatné komponenty

• Zdroj
• Nabíjacie pásiky
• Napájací kábel
• Zvukový signál

• Dažďový senzor
• Ovládací panel/tlačidlá
• Tlačidlo Stop
• Univerzálne koleso

• Montážna zostava 
antény

• Všetky káble 1 rok

90 dní

• Čepeľ
• Dekoračný kus
• Tesnenie
• Tesniace pásiky
• Kryt zdvíhacej rukoväte
• Horný kryt

• Montáž priezračných vlacov
• Zostava zadného blatníka
• Gumová zátka
• Zostava nabíjacej stanice
• Kryt batérie
• Zostava nárazníka

• Ultrazvukový kryt
• Kolíky na upevnenie 

predlžovacieho kábla

2 roky (H500E, H800E) 
2 roky (H1500E, H3000E)• Balenie batériíBatéria

Kontakty
Produkt vyrába spoločnosť Willand 
(Beijing) Technology Co., LTD. („Willand“) 
a distribuovaný spoločnosťou Segway 
Discovery B.V. („Segway“).

7) Recyklácia a likvidácia po skončení životnosti
NEZAOBCHÁDZAJTE s týmto výrobkom ako s domácim odpadom. Informácie o recyklácii vám poskytne vaša spoločnosť pre
odvoz domového odpadu, obec alebo predajné miesto.

VAROVANIE
NEVYHADZUJTE tento výrobok na skládku, nespaľujte ho ani nevyhadzujte s domovým odpadom. V dôsledku prítomnosti 
elektrických komponentov môže dôjsť k nebezpečenstvu alebo vážnemu zraneniu.

8) Ostatné
Udržujte všetky skrutky, matice a skrutky dotiahnuté, aby ste zaistili normálnu a bezpečnú prevádzku.
Pneumatiky dodávané s produktom musí na koleso namontovať profesionálny opravár. Demontáž kolies je komplikovaná
a nesprávna montáž môže viesť k nestabilite a poruchám.
Aby ste zabezpečili dobrú priľnavosť behúňa, udržujte hnacie kolesá (zadné) čisté odstránením blata kefou.
Priestor podvozku za nárazníkom smie otvárať a opätovne utesňovať LEN autorizovaný servisný technik. Svojpomocným
servisom môže dôjsť k zrušeniu platnosti Obmedzenej záruky.

UPOZORNENIE: POISTENIE
VAŠE POISTNÉ PODMIENKY NEMUSIA POSKYTOVAŤ KRYTIE NEHÔD SPÔSOBENÝCH POUŽITÍM TOHTO PRODUKTU. 
PRE ZISTENIE, ČI JE POSKYTNUTÉ KRYTIE, KONTAKTUJTE SVOJU POISŤOVŇU ALEBO POISŤOVACIEHO AGENTA.

Zaznamenajte si sériové číslo svojho produktu
Nižšie si poznamenajte sériové číslo svojho produktu. Sériové 
číslo nájdete na vonkajšej strane prepravnej škatule alebo na 
spodnej strane produktu.

Komponenty 
podliehajúce 

opotrebovaniu
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3.5 Všetky plomby odolné voči neoprávnenej manipulácii musia byť neporušené, na svojom mieste a bez úprav.

4. Výnimky z obmedzenej záruky
Táto obmedzená záruka popisuje službu, ktorú máte k dispozícii, ak váš produkt vyžaduje záručný servis, a podľa miestnych zákonov
môžete mať dodatočnú ochranu. Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje a vylučuje poškodenie vášho produktu alebo akejkoľvek jeho
súčasti spôsobené:
4.1 Zneužitie, zneužitie, ľahkomyseľnosť, nedbalosť alebo komerčné využitie.
4.2 Nesprávne nabíjanie, skladovanie, údržba alebo prevádzka produktu nie je v súlade s pokynmi alebo obmedzeniami uvedenými

v používateľských materiáloch.
4.3 Používanie produktu v rozpore s platnými zákonmi a predpismi.
4.4 Používanie produktu osobami s nedostatočnými skúsenosťami.
4.5 Nehoda, kolízia, poškodenie požiarom, poškodenie vodou, chemické poškodenie, použitie výrobku mimo rozsahu pracovných 

teplôt výrobku, vysokotlakový vodný sprej, zemetrasenie, pád.
4.6 Úpravy mechanických častí, úprava elektronických častí alebo úpravy softvéru zabudovaného do produktu.
4.7 Servis, opravy a údržba neoprávnenými poskytovateľmi.
4.8 Kozmetické poškodenia.
4.9 Používanie produktu s produktom, komponentom alebo príslušenstvom tretej strany.
4.10 Bežné opotrebovanie opotrebovaných častí.
4.11 Používanie výrobku s opotrebovanými dielmi.

5. ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI A OBMEDZENIE
5.1 STRANY SEGWAY NEZVERUJÚ ANI NEOPRÁVŇUJÚ ŽIADNU OSOBU, ABY V ICH MENE PREVZALA AKÝKOĽVEK INÝ ZÁVÄZOK

ALEBO ZODPOVEDNOSŤ V SÚVISLOSTI S VÝROBKOM, JEHO SÚČASŤAMI, PRÍSLUŠENSTVOM, SERVISNOU OPRAVOU ALEBO 
TOUTO OBMEDZENOU ZÁRUKOU.

5.2 STRANY SEGWAY A PREDAJCOVIA SEGWAY NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOĽVEK STRATU PRI POUŽÍVANÍ VÝROBKU, TO SA TÝKA 
JEHO SÚČASTÍ, PRÍSLUŠENSTVA, ANI ZA ŽIADNE NEPRÍJEMNOSTI ČI INÉ STRATY ALEBO ŠKODY, KTORÉ BY MOHLI BYŤ SPÔSOBENÉ 
CHYBOU VÝROBKU, JEHO SÚČASTÍ, PRÍSLUŠENSTVA, SERVISNOU OPRAVOU ANI ZA AKÉKOĽVEK INÉ NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ 
ŠKODY, KTORÉ BY VÁM MOHLI VZNIKNÚŤ V DÔSLEDKU CHYBY VÝROBKU, JEHO SÚČASTÍ, PRÍSLUŠENSTVA ALEBO SERVISNEJ OPRAVY. 
NIEKTORÉ KRAJINY NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE NÁHODNÝCH ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, TAKŽE VYŠŠIE UVEDENÉ 
OBMEDZENIE ALEBO VYLÚČENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ V PLNOM ROZSAHU.

5.3 CELKOVÁ A SÚHRNNÁ ZODPOVEDNOSŤ STRÁN SEGWAY A PREDAJCOV SEGWAY ZA VŠETKY NÁROKY PODĽA AKÉHOKOĽVEK 
PLATNÉHO ZÁKONA ALEBO TEÓRIE, SPOLOČNE ALEBO JEDNOTLIVO, VYPLÝVAJÚCE Z NÁKUPU VÝROBKU ALEBO SÚVISIACE S NÍM, 
POUŽÍVANÍM VÝROBKU, PORUŠENÍM ZMLUVY, DELIKTMI (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI) ALEBO INAK, V ŽIADNOM PRÍPADE NEPREKROČÍ 
POVINNOSŤ OPRAVIŤ ALEBO VYMENIŤ AKÝKOĽVEK CHYBNÝ VÝROBOK, ĎALEJ PODĽA VÝHRADNÉHO UVÁŽENIA SPOLOČNOSTI 
SEGWAY. V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDÚ STRANY SEGWAY A PREDAJCOVIA SEGWAY ZODPOVEDNÍ VOČI AKEJKOĽVEK OSOBE ZA 
NÁSLEDNÉ, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, EXEMPLÁRNE, TRESTNÉ ALEBO ZVÝŠENÉ POŠKODENIA VZNIKNUTÉ V SÚVISLOSTI 
S PRODUKTOM A/ALEBO V SÚVISLOSTI S ICH VZNIKNUTÍM VZNIKNUTIA AKÉKOĽVEK PORUŠENIE TEJTO DOHODY ALEBO POVINNOSTÍ 
VÝROBCU BEZ OHĽADU NA (A) ČI BOLI TAKÉTO ŠKODY PREDVÍDATEĽNÉ, (B) ČI BOLI STRANY SEGWAY ALEBO INÉ STRANY SEGWAY 
UPOZORNENÉ NA MOŽNOSŤ VZNIKNUTIA TEJTO ŠKODY, KONKURENCIU A (C) PRÁVNU ALEBO SPRAVODLIVÚ TEÓRIU (ZMLUVA, 
DELIKT ALEBO INÉ), NA KTOREJ JE NÁROK ZALOŽENÝ, POKIAĽ TAKÉTO OBMEDZENIA A VYLÚČENIA NIE SÚ ZAKÁZANÉ PLATNÝMI 
PRÁVNYMI PREDPISMI. VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIA ALEBO VYLÚČENIA PLATIA AJ V PRÍPADE, ŽE POŠKODENÝ ZÁKAZNÍK ALEBO 
AKÁKOĽVEK INÁ OSOBA (KTORÁ BY MOHLA MAŤ PRÁVO ALEBO NÁROK PODĽA TEJTO ZMLUVY NA ZÁKLADE ZÁKONA ALEBO 
PRINCÍPU SPRAVODLIVOSTI), KTOREJ PROSTRIEDKY NÁPRAVY PODĽA TEJTO ZMLUVY ZLYHAJÚ NA SVOJOM ZÁKLADNOM ÚČELE. 
V PRÍPADE, ŽE NIEKTORÉ KRAJINY NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE URČITÝCH ALEBO VŠETKÝCH VYŠŠIE UVEDENÝCH 
ŠKÔD, TAKŽE TAKÉTO OBMEDZENIA ALEBO VYLÚČENIA NIE SÚ POVOLENÉ ZÁKONOM, NEMUSIA SA NA VÁS VZŤAHOVAŤ. NIEKTORÉ 
KRAJINY NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE NÁHODNÝCH ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, TAKŽE V ROZSAHU, AK TAKÉTO 
OBMEDZENIA ALEBO VYLÚČENIA NIE SÚ POVOLENÉ ZÁKONOM, VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE ALEBO VYLÚČENIE SA NA VÁS 
NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ.

5.4 V rozsahu povolenom platnými zákonmi sa STRANY SEGWAY a PREDAJCOVIA SEGWAY týmto zriekajú akejkoľvek zodpovednosti, 
a preto nenesú zodpovednosť za žiadne škody, vrátane usmrtenia, ublíženia na zdraví alebo škôd na majetku, ktoré vzniknú 
alebo akokoľvek súvisia s konaním (vrátane nedovoleného konania), činom, nečinnosťou, opomenutím alebo nedbanlivosťou 
autorizovaného alebo neautorizovaného predajcu, distribútora, veľkoobchodníka, maloobchodníka, poskytovateľa služieb alebo 
tretej strany, ktorá sa podieľa na distribúcii Produktu alebo služieb k nemu. V rozsahu povolenom príslušnými zákonmi budú 
prípadné explicitné vyhlásenia a záruky, uvedené v tomto dokumente, jedinými zárukami a vyhláseniami, ktoré spoločnosť SEGWAY 
PARTIES poskytne VÁM, akémukoľvek spotrebiteľovi a/alebo koncovému používateľovi. a SEGWAY PARTIES nezodpovedajú 
za žiadne iné záruky a/alebo vyhlásenia, ktoré môžu byť poskytnuté a/alebo poskytnuté inou osobou, pokiaľ SEGWAY 
PARTIES v písomnej forme výslovne nepovolili poskytnutie takejto dodatočnej záruky a/alebo vyhlásenia spotrebiteľovi alebo 
konečnému používateľovi.

6. Reklamácie, riešenie sporov a arbitráž
TU UVEDENÉ USTANOVENIA SÚ PRÁVNE ZÁVÄZNÉ MEDZI VAMI (BUĎ FO alebo PO) A SEGWAY SPOLOČNOSŤ DISCOVERY B. V., JEJ
PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, STRANY SEGWAY A PREDAJCOVIA SEGWAY. TU UVEDENÉ USTANOVENIA MÔŽU OVPLYVNIŤ VAŠE PRÁVA
A VAŠOU ZODPOVEDNOSŤOU JE SI PREČÍTAŤ NASLEDUJÚCE SEKCIE. OD ZMLUVY SA MÔŽETE ODSTÚPIŤ DO 30 KALENDÁRNYCH DNÍ
OD PRVÉHO SPOTREBITEĽSKÉHO NÁKUPU ODKAZOM NA EMAIL OPTOUT@SEGWAY.COM A POSKYTNUTÍM PRÍSLUŠNÝCH INFORMÁCIÍ.
VIAC PODROBNOSTÍ POZRITE SI ČASŤ 6.2.
6.1 Záväzné riešenie sporov prostredníctvom arbitráže

Strany Segway, predajcovia Segway a vy súhlasíte s tým, že akýkoľvek spor, nesúlad alebo nárok vyplývajúci z tejto zmluvy, 
obmedzenej záruky, predaja, stavu alebo výkonu produktu, či už na základe zmluvy, priestupku, podvodu, alebo v súvislosti 
s nimi, skresľovanie alebo akákoľvek iná teória právnej zodpovednosti alebo spravodlivosti, vrátane akýchkoľvek nárokov 
v prípade úmrtia, zranenia alebo škody na majetku, sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi Holandska s vylúčením 
ustanovení medzinárodného práva súkromného a v poslednej inštancii ich rieši Medzinárodná obchodná komora (ICC) 
podľa v súčasnosti platných pravidiel rozhodcovského konania ICC z roku 2021 (pravidlá ICC), pričom tieto pravidlá sa 
považujú za začlenené odkazom do tohto článku. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že:

i. Sídlom arbitráže bude Amsterdam, Holandsko.
ii. Tribunál sa skladá z 3 rozhodcov.
iii. Jazykom arbitráže bude angličtina.

Odsek 6 „Nároky, riešenie sporov a povinná arbitráž“ zostane v platnosti aj po ukončení alebo uplynutí platnosti tejto zmluvy 
a/alebo obmedzenej záruky či v prípade, že táto zmluva a/alebo obmedzená záruka budú považované za neplatné, vylúčiteľné, 
neúčinné alebo nevymáhateľné, úplne alebo čiastočne, kompetentnou súdnou inštitúciou so právomocou a jurisdikciou 
v tejto veci.

6.2 Nesúhlas
S TÝMTO POSTUPOM RIEŠENIA SPOROV MÔŽETE VYJADRIŤ NESÚHLAS POSKYTNUTÍM OZNÁMENIA SEGWAY alebo PARTNEROM 
SEGWAY DO TRIADSIATICH (30) KALENDÁRNYCH DNÍ OD DÁTUMU NÁKUPU PRODUKTU PRVÝM SPOTREBITEĽOM. SVOJ NESÚHLAS 
POŠLITE E-MAILOM NA OPTOUT@SEGWAY.COM S PREDMETOM: „NESÚHLAS S ARBITRÁŽNOU DOLOŽKOU.“ NESÚHLAS ODOSLANÝ 
E-MAILOM MUSÍ OBSAHOVAŤ (A) VAŠE MENO, E-MAILOVÚ ADRESU, POŠTOVÚ ADRESU A TELEFÓNNE ČÍSLO; (B) DÁTUM ZAKÚPENIA
PRODUKTU; (C) NÁZOV MODELU VÝROBKU ALEBO ČÍSLO MODELU; A (D) SÉRIOVÉ ČÍSLO. ALTERNATÍVNE MÔŽETE NESÚHLAS ZASLAŤ
SPOLOČNOSTI SEGWAY POŠTOU NA Dynamostraat 7, 1014BN, Amsterdam, Holandsko, DOPORUČENOU POŠTOU DO TRIDSIATICH
(30) KALENDÁRNYCH DNÍ ODO DŇA NÁKUPU VÝROBKU PRVÝM KONCOVÝM POUŽÍVATEĽOM OD PREDAJCU SEGWAY. V LISTE UVEĎTE
NASLEDUJÚCE INFORMÁCIE: (A) VAŠE MENO, E-MAILOVÚ ADRESU, POŠTOVÚ ADRESU A TELEFÓNNE ČÍSLO; (B) DÁTUM ZAKÚPENIA 
PRODUKTU; (C) NÁZOV MODELU ALEBO JEHO ČÍSLO; (D) SÉRIOVÉ ČÍSLO; A (E) TOTO VYHLÁSENIE: VYŠŠIE UVEDENÝ SPOTREBITEĽ 
SA ROZHODOL PRE NESÚHLAS S POSTUPOM RIEŠENIA SPOROV, AKO SA USTANOVUJE V TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKE. UVEDENÉ SÚ 
JEDINÉ DVA ÚČINNÉ SPÔSOBY NA ZRUŠENIE TOHTO POSTUPU RIEŠENIA SPOROV. VOĽBA ODHLÁSIŤ SA Z TOHTO POSTUPU RIEŠENIA 
SPOROV NEBUDE ŽIADNYM SPÔSOBOM OVPLYVŇOVAŤ POKRYTIE OBMEDZENEJ ZÁRUKY A BUDETE NAĎALEJ VYUŽÍVAŤ JEJ VÝHODY.

6.3 Jazyk
Táto dohoda môže byť preložená do rôznych jazykov. V prípade konfliktu má prednosť anglická verzia.




