

Důležité informace o výrobku

Informace o bezpečnosti & shodě
Přečtěte si před použitím všechny pokyny a informace o 
bezpečnosti, abyste se vyhnuli zranění.

Pro informace o dodržování právních předpisů si přečtěte 
příručku dodanou k vašemu výrobku.

Softwarové licenční ujednání
Používání zařízení je předmětem softwarových licenčních 
podmínek společnosti Apple a třetích stran nacházejících se na: 
www.apple.com/legal/sla

Jednoletá (1) omezená záruka společnosti Apple
PRO SPOTŘEBITELE, KTEŘÍ JSOU POKRYTI PRÁVNÍMI PŘEDPISY 
NEBO NAŘÍZENÍMI NA OCHRANU SPOTŘEBITELE V ZEMI JEJICH 
NÁKUPU NEBO, POKUD SE LIŠÍ, ZEMI JEJICH POBYTU, JSOU 
VÝHODY UDĚLENÉ TOUTO ZÁRUKOU NAVÍC KE VŠEM PRÁVNÍM 
A OPRAVNÝM PROSTŘEDKŮM TĚCHTO PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A 
NAŘÍZENÍM NA OCHRANU SPOTŘEBITELE. TATO ZÁRUKA 
NEVYLUČUJE, NEOMEZUJE NEBO NEPOZASTAVUJE JAKÁKOLIV 
PRÁVA SPOTŘEBITELŮ, VYPLÝVAJÍCÍ Z NESOULADU S KUPNÍ 
SMLOUVOU. NĚKTERÉ ZEMĚ, STÁTY A PROVINCIE NEUMOŽŇUJÍ 
VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH 
ŠKOD NEBO POVOLENÍ OMEZENÍ DOBY PŘEDPOKLÁDANÉ 
ZÁRUKY NEBO MOŽNÉHO TRVÁNÍ PODMÍNEK, A TAK SE NA VÁS 
OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ POPSANÁ NÍŽE NEMUSÍ 
VZTAHOVAT. TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ SPECIFICKÁ ZÁKONNÁ 
PRÁVA A MŮŽETE TAKÉ MÍT I JINÁ PRÁVA, KTERÁ SE LIŠÍ PODLE 
ZEMĚ, STÁTU NEBO PROVINCIE. TATO OMEZENÁ ZÁRUKA SE 
ŘÍDÍ A JE VYKLÁDÁNA V SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY 
ZEMĚ, VE KTERÉ SE USKUTEČNIL NÁKUP VÝROBKU. 
SPOLEČNOST APPLE, RUČITEL V RÁMCI TÉTO OMEZENÉ 
ZÁRUKY, JE IDENTIFIKOVÁN NA KONCI TOHOTO DOKUMENTU 
DLE ZEMĚ NEBO REGIONU, VE KTERÉM SE USKUTEČNIL NÁKUP 
VÝROBKU.

Záruční závazky společnosti Apple na tento hardwarový výrobek 
jsou omezeny na základě podmínek stanovených níže:

Společnost Apple, jak je definováno níže, ručí za tento hardwarový 
výrobek vůči závadám v materiálech a zpracování při běžném 
používání po dobu JEDNOHO (1) ROKU od data maloobchodního 
nákupu původním koncovým zákazníkem („Záruční doba“). Pokud 
se objeví závada na hardwaru a bude během Záruční doby přijat 
společností Apple její platný nárok, podle jejího uvážení a v 
rozsahu povoleném zákonem, společnost Apple buď (1) bezplatně 
výrobek opraví použitím nových nebo repasovaných náhradních 
dílů, (2) vymění výrobek za výrobek, který je nový nebo který byl 
vyroben z nových nebo provozuschopných použitých dílů a je 
alespoň funkčně rovnocenný původnímu výrobku, nebo (3) vrátí 
kupní cenu výrobku. Společnost Apple může požadovat, abyste 
nahradili vadné díly novými nebo repasovanými uživatelem 
instalovatelnými částmi, které společnost Apple poskytuje v rámci 
plnění svého záručního závazku. Náhradní výrobek nebo část, 
včetně uživatelem instalovatelné části, která byla nainstalována v 
souladu s instrukcemi poskytnutými společností Apple, přijímají 
zbývající záruku původního výrobku nebo devadesát (90) dní od 
data výměny nebo opravy, která pro vás poskytuje delší pokrytí. 
Když je výrobek nebo jeho část vyměněna, veškeré náhradní 
položky se stávají vaším majetkem a nahrazené položky se stávají 
majetkem společnosti Apple. Části poskytnuté společností Apple 
v rámci plnění svého záručního závazku musí být použity ve 
výrobcích, pro než je potvrzen záruční servis. Když je poskytnuta 
náhrada, výrobek za který je náhrada poskytnuta musí být vrácen 
společnosti Apple a stát se majetkem společnosti Apple.

Pokud se objeví závada a bude přijat společností Apple její platný 
nárok, po prvních sto osmdesáti (180) dnech Záruční doby, mohou 

být požadovány přepravní a manipulační poplatky na jakoukoliv 
opravu nebo výměnu výrobku, prováděnou společností Apple.

VYLOUČENÍ A OMEZENÍ
Tato Omezená záruka se vztahuje pouze na hardwarový výrobek 
vyrobený společností Apple nebo pro společnost Apple, který 
může být identifikován podle jemu přidělené ochranné známky, 
obchodního názvu nebo loga „Apple“. Omezená záruka se 
nevztahuje na žádný ne-Apple hardwarový výrobek nebo 
software, i když byl přibalen nebo prodán s hardwarem 
společnosti Apple. Jiní výrobci, dodavatelé nebo vydavatelé, než 
společnost Apple mohou poskytovat své vlastní záruky pro 
kupující koncové uživatele, ale společnost Apple, pokud to 
dovoluje zákon, poskytuje své výrobky tak, „jak jsou“. Software 
distribuovaný společností Apple s nebo bez názvu značky Apple 
(včetně, ale neomezený jen na systémový software) není pokryt v 
rámci této Omezené záruky. Pro detaily o vašich právech 
odkazujeme na licenční ujednání doprovázející software s 
ohledem na jeho použití. Společnost Apple nezaručuje, že provoz 
výrobku bude nepřerušovaný nebo bezchybný. Společnost Apple 
neodpovídá za škody vzniklé nedodržením následujících instrukcí 
pro používání výrobku.

Tato záruka se nevztahuje: (a) na škody způsobené používáním s 
ne-Apple výrobky; (b) na škody způsobené nehodou, zneužitím, 
nesprávným použitím, povodní, požárem, zemětřesením nebo 
jinými vnějšími příčinami; (c) na škody způsobené provozováním 
výrobku mimo dovolené nebo určené použití popsané 
společností Apple; (d) na škody způsobené servisem (včetně 
modernizace a rozšíření) provedené každým, kdo není zástupcem 
společnosti Apple nebo autorizovaným poskytovatelem servisních  
služeb Apple Authorized Service Provider („AASP“); (e) na výrobek 
nebo jeho část, která byla upravena, aby změnila funkčnost nebo 
schopnost bez písemného svolení společnosti Apple; (f ) na 
spotřební části, jako jsou baterie, pokud došlo k poškození v 
důsledku závady v materiálech nebo zpracování; (g) na 
kosmetické poškození včetně, ale nikoliv omezené jen na 
škrábance, promáčknutí a zničené plasty portů, které nikterak 
neovlivnily funkčnost výrobku nebo výrazně neomezily používání; 
nebo (h) pokud bylo jakékoliv sériové číslo společnosti Apple 
odstraněno nebo smazáno. V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM 
JE TATO ZÁRUKA A OPRAVNÉ PROSTŘEDKY STANOVENÉ VÝŠE 
EXKLUZIVNÍ A MÍSTO VŠECH OSTATNÍCH ZÁRUK, OPRAVNÝCH 
PROSTŘEDKŮ A PODMÍNEK AŤ ÚSTNÍCH NEBO PÍSEMNÝCH, 
ZÁKONNÝCH, VÝSLOVNÝCH NEBO ODVOZENÝCH. JAKOŽTO 
POVOLENÉ PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SPOLEČNOST APPLE 
VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ JAKÝCHKOLIV A VŠECH ZÁKONNÝCH NEBO 
ODVOZENÝCH ZÁRUK, VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI A 
VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A ZÁRUK VŮČI SKRYTÝM NEBO 
LATENTNÍM ZÁVADÁM BEZ OMEZENÍ. POKUD SE SPOLEČNOST 
APPLE NEMŮŽE V SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY ZŘÍCI 
ZÁKONNÝCH NEBO ODVOZENÝCH ZÁRUK, POTOM BY V ROZSAHU 
POVOLENÉM ZÁKONEM MĚLY BÝT VŠECHNY TAKOVÉTO ZÁRUKY 
OMEZENY DÉLKOU TRVÁNÍ SPECIFICKÉ ZÁRUKY A OPRAVNÝMI 
NEBO NÁHRADNÍMI SLUŽBAMI, JAK JE URČENO SPOLEČNOSTÍ 
APPLE VÝHRADNĚ DLE JEJÍHO UVÁŽENÍ. Žádný prodejce, zástupce 
nebo zaměstnanec společnosti Apple není oprávněn provádět 
jakékoliv úpravy, rozšíření nebo doplnění této záruky. Pokud je 
kterákoliv podmínka považována za nelegální nebo 
nevymahatelnou, legálnost nebo vymahatelnost zbývajících 
podmínek nesmí být ovlivněna nebo narušena.

S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ UVEDENÝCH V TÉTO ZÁRUCE A V 
MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ ZÁKONEM NENÍ SPOLEČNOST APPLE 
ODPOVĚDNÁ ZA PŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ 
ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÉHOKOLIV PORUŠENÍ ZÁRUKY NEBO 
PODMÍNEK NEBO PODLE JAKÉKOLIV JINÉ PRÁVNÍ TEORIE, ROVNĚŽ 
SE ALE NEOMEZUJE NA ZTRÁTU POUŽITELNOSTI; ZTRÁTU 
PŘÍJMU; ZTRÁTU SKUTEČNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZISKŮ 
(VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU Z KONTRAKTŮ); ZTRÁTU VYUŽITÍ PENĚZ; 
ZTRÁTU PŘEDPOKLÁDANÝCH ÚSPOR; ZTRÁTU ZAMĚSTNÁNÍ; 
ZTRÁTU PŘÍLEŽITOSTI; ZTRÁTU DOBRÉ VŮLE; ZTRÁTU POVĚSTI; 
ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ NEBO ZNIČENÍ DAT; NEBO JAKOUKOLIV 
NEPŘÍMOU NEBO NÁSLEDNOU ZTRÁTU NEBO ŠKODY JAKKOLIV 
ZPŮSOBENÉ VČETNĚ NÁHRADNÍHO ZAŘÍZENÍ A MAJETKU, 
VEŠKERÉ NÁKLADY NA OBNOVU, PROGRAMOVÁNÍ NEBO 
REPRODUKOVÁNÍ LIBOVOLNÉHO PROGRAMU NEBO DAT 
ULOŽENÝCH NEBO POUŽITÝCH S VÝROBKEM SPOLEČNOSTI 
APPLE, A JAKÝMKOLIV NEDODRŽENÍM ZACHOVÁNÍ 
DŮVĚRYHODNOSTI DAT ULOŽENÝCH VE VÝROBKU. PŘEDCHOZÍ 
OMEZENÍ SE NEVZTAHUJE NA SMRT NEBO OSOBNÍ ZRANĚNÍ 
NEBO PŘÍPADNOU ZÁKONNOU ODPOVĚDNOST ZA ÚMYSLNÉ A 



HRUBĚ NEDBALÉ ČINY A/NEBO OPOMENUTÍ. SPOLEČNOST APPLE 
SE ZŘÍKÁ JAKÉHOKOLIV ZASTOUPENÍ, KTERÉ BUDE SCHOPNÉ 
OPRAVIT JAKÝKOLIV VÝROBEK NA ZÁKLADĚ TÉTO ZÁRUKY NEBO 
PROVÉST VÝMĚNU VÝROBKU BEZ RIZIKA NEBO ZTRÁTY 
PROGRAMŮ NEBO DAT.

ZÍSKÁNÍ ZÁRUČNÍHO SERVISU
Prosím přistupte a prozkoumejte online nápovědu zdrojů 
uvedených v dokumentaci doprovázející tento hardwarový 
výrobek před vyhledáním záručního servisu. Pokud výrobek stále 
řádně nefunguje po využití těchto zdrojů, přistupte online na 
webovou stránku: www.apple.com/support pro instrukce o tom, 
jak získat záruční servis. Musíte následovat záruční procesy 
společnosti Apple.

Společnost Apple vám může poskytnout záruční servis (i) v 
maloobchodě vlastněném společností Apple („Apple Retail“) nebo  
v místě AASP, kde je servis prováděn na místě, nebo může Apple 
Retail nebo AASP odeslat výrobek do opravného servisního místa 
společnosti Apple k servisu, (ii) vám může poslat předplacené 
poštovné (a pokud již nemáte původní obal, společnost Apple 
vám může poslat obalový materiál), abyste mohli přepravit 
výrobek do opravného servisního místa společnosti Apple k 
servisu, nebo (iii) vám může poslat nový nebo repasovaný 
uživatelem instalovatelný náhradní výrobek nebo jeho části, aby 
vám umožnil servis nebo výměnu vašeho vlastního výrobku 
(„Servis DIY“). Po obdržení náhradního výrobku nebo jeho částí se 
původní výrobek nebo jeho části stávají majetkem společnosti 
Apple a souhlasíte s následováním instrukcí včetně, je-li to 
vyžadováno zařízením, včasného navrácení původního výrobku 
nebo jeho částí do společnosti Apple. Při poskytnutí Servisu DIY je 
vyžadován návrat původního výrobku nebo jeho částí, společnost 
Apple může požadovat autorizaci kreditní kartou jako jistotu pro 
maloobchodní cenu náhradního výrobku nebo jeho částí a 
poplatky za aplikované poštovné. Pokud budete následovat 
instrukce, společnost Apple zruší autorizaci kreditní karty, takže 
vám nebudou účtovány poplatky za výrobek nebo jeho části. 
Pokud selžete při navrácení náhradního výrobku nebo jeho částí 
podle instrukcí, společnost Apple vám naúčtuje kreditní kartou 
autorizovanou částku.

Možnosti servisu, dostupnost náhradních dílů a doba odezvy se 
může lišit dle země, ve které je servis požadován. Možnosti servisu 
se mohou kdykoliv změnit. Můžete být odpovědní za přepravní a 
manipulační poplatky, pokud nemůže být výrobek opraven v 
zemi, ve které je servis požadován. Pokud hledáte servis v zemi, 
která není zemí nákupu, budete dodržovat všechny platné vývozní 
zákony a nařízení a budete odpovědní za všechny celní 
povinnosti, DPH a další související daně a poplatky. U 
mezinárodního servisu může společnost Apple opravovat nebo 
vyměňovat vadné výrobky a jeho části srovnatelnými výrobky a 
částmi, které jsou v souladu s místními standardy. V souladu s 
platnými zákony může společnost Apple vyžadovat předložení 
podrobností dokazujících koupi a/nebo v souladu s požadavky 
registrace předtím, než obdržíte záruční servis. Prosím odkažte se 
na doprovázející dokumentaci pro více detailů o této a dalších 
záležitostech při získání záručního servisu.

Společnost Apple bude uchovávat a používat informace o 
zákaznících v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů 
zákazníků společnosti Apple přístupných na: www.apple.com/
legal/privacy

Pokud je váš výrobek schopný ukládat softwarové programy, data 
a další informace, měli byste pravidelně dělat záložní kopie 
informací obsažených na pevném disku nebo jiném paměťovém 
médiu výrobku pro ochranu obsahu a jako prevenci proti 
možným provozním poruchám. Než doručíte svůj výrobek k 
záručnímu servisu, je vaší odpovědností provést samostatnou 
záložní kopii obsahu a deaktivovat jakákoliv bezpečnostní hesla. 
JE MOŽNÉ, ŽE OBSAH VAŠEHO PEVNÉHO DISKU BUDE ZTRACEN 
NEBO NAFORMÁTOVÁN V PRŮBĚHU ZÁRUČNÍHO SERVISU, A 
SPOLEČNOST APPLE A JEJÍ ZÁSTUPCI NEJSOU ODPOVĚDNÍ ZA 
JAKÉKOLIV POŠKOZENÍ NEBO ZTRÁTU PROGRAMŮ, DAT NEBO 
JINÝCH INFORMACÍ OBSAŽENÝCH NA MÉDIU NEBO JAKÉKOLIV 
ČÁSTI OPRAVOVANÉHO VÝROBKU. Váš výrobek vám bude vrácen 
nakonfigurovaný jako původně zakoupený kromě platných 
aktualizací. Budete odpovědní za přeinstalování všech ostatních 
softwarových programů, dat a hesel. Vymáhání a přeinstalace 
softwarových programů a uživatelských dat nejsou pokryty v 
rámci této Omezené záruky.

Informace pro Českou republiku
FYZICKÉ OSOBY (nepodnikatelé)
Vaše zařízení je standardně dodáváno se dvěma (2) roky záruky 
pokrývajícími opravu hardwaru. Záruku lze uplatnit v servisních 
střediscích, jakými jsou autorizovaní poskytovatelé servisních 
služeb Apple Authorized Service Provider (AASP). První rok záruky 
je mezinárodní — o podmínkách pro uplatnění této záruky si 
přečtěte informace v části „Jednoletá (1) omezená záruka 
společnosti Apple“.

Rozsah záručního pokrytí můžete rozšířit zakoupením služby Next 
Business Day*, která prodlužuje dobu trvání záručního pokrytí na 
tři (3) roky a zajišťuje servisní služby na opravu zařízení následující 
pracovní den na vámi určeném místě. Více informací o servisu, 
podpoře a službě Next Business Day najdete na webových 
stránkách www.apple.cz.

OSVČ (podnikatelé) & PRÁVNICKÉ OSOBY (společnosti)
Vaše zařízení je standardně dodáváno s jedním (1) rokem záruky 
pokrývajícím opravu hardwaru. Záruku lze uplatnit v servisních 
střediscích, jakými jsou autorizovaní poskytovatelé servisních 
služeb Apple Authorized Service Provider (AASP). První rok záruky 
je mezinárodní — o podmínkách pro uplatnění této záruky si 
přečtěte informace v části „Jednoletá (1) omezená záruka 
společnosti Apple“.

Rozsah záručního pokrytí můžete rozšířit zakoupením služby Next 
Business Day*, která prodlužuje dobu trvání záručního pokrytí na 
tři (3) roky a zajišťuje servisní služby na opravu zařízení následující 
pracovní den na vámi určeném místě. Více informací o servisu, 
podpoře a službě Next Business Day najdete na webových 
stránkách www.apple.cz.

Pokud potřebujete asistenci, zástupci linky telefonické podpory 
vám mohou pomoci s instalací a otevíráním aplikací a základním 
odstraňováním problémů. Zavolejte na číslo svého nejbližšího 
centra podpory. Když voláte, mějte připraveno datum koupě a 
sériové číslo vašeho zařízení. Pro získání kontaktů si přečtěte část 
„Společnost Apple v České republice“.

Poznámka: Možnost využívat telefonickou podporu začíná dnem 
koupě. Hovor může být zpoplatněn.

Telefonní čísla se mohou změnit a místní i mezinárodní hovory 
mohou být zpoplatněny. Kompletní seznam je k dispozici na 
webu: www.apple.com/contact/phone_contacts.html

*Tato služba je k dispozici u vybraných modelů.

Společnost Apple v České republice
Apple Authorized Distributor je v České republice zastoupen:
CZECH DATA SYSTEMS s.r.o.
V Parku 2326/18, 148 00 Praha 4 - Chodov
Tel.: +420 284 000 711, E-mail: podpora@apple.cz

Apple Authorized Service Provider je v České republice zastoupen:
GSMobile Service, s.r.o.
Veselská 699, 199 00 Praha 9 – Letňany
Hotline: +420 242 440 242*
E-mail: servis@gsmobile.com; Web: www.gsmobile.com

Český servis a.s.
Barrandova 409, 143 00 Praha 4 – Modřany
Zelená linka: +420 800 111 155
E-mail: praha@ceskyservis.cz; Web: www.ceskyservis.cz

*Hotline je v provozu do 31. prosince 2008.
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