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UPOZORNĚNÍ K ZÁRUCE

Jako spotřebitel společnosti Xiaomi máte za určitých podmínek nárok na další záruky. Společnost Xiaomi nabízí specifické spotřebitelské záruky, 
které jsou doplňkem, nikoliv náhradou, jakýchkoliv zákonných záruk poskytovaných vaším národním spotřebitelským právem. Doba trvání 
a podmínky související se zákonnými zárukami jsou stanoveny příslušnými místními zákony. Další informace o benefitech spotřebitelské záruky 
naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti Xiaomi https://www.mi.com/en/service/warranty/. Pokud to zákony nezakazují nebo 
pokud společnost Xiaomi nepřislíbila jinak, jsou poprodejní služby omezeny na zemi nebo region původního nákupu. V rámci spotřebitelské 
záruky vám společnost Xiaomi v maximálním rozsahu povoleném zákonem podle svého uvážení výrobek opraví, vymění nebo vám za něj vrátí 
peníze. Na běžné opotřebení, vyšší moc, zneužití nebo poškození způsobené nedbalostí nebo vinou uživatele se záruka nevztahuje. Kontaktní 
osobou pro poprodejní servis může být jakákoli osoba v autorizované servisní síti společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi 
nebo finanční prodejce, který vám výrobky prodal. V případě pochybností se obraťte na příslušnou osobu, kterou určila společnost Xiaomi.

Tyto záruky neplatí v Hongkongu a na Tchaj-wanu.

Na výrobky, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně získány od společnosti Xiaomi 
nebo oficiálního prodejce společnosti Xiaomi, se tyto záruky nevztahují. Podle platných zákonů můžete čerpat záruky od jiného než oficiálního 
prodejce, který výrobek prodal. Obraťte se tedy prosím na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.



1. Vyjměte jednorázový sáček a zlikvidujte jej.
2. Vložte nový jednorázový sáček a zasuňte jeho úchyt do drážky. 
    Ujistěte se, že je sáček správně vložený.
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Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobce: Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd.

            (společnost Mi Ecosystem)
Adresa: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975

   Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, China 

Další informace naleznete na www.mi.com 

Vyrobeno v Číně

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz




