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Záruční podmínky EEA Tech spol. s r.o. 
(obchodní značka AEROENGINE) 

 

1 Záruční doba 
1.1 Společnost AEROENGINE poskytuje záruku na veškerou práci provedenou na draku 

letadla, avionice, letadlových částech a letadlových celcích v souladu s rozsahem 

oprávnění společnosti AEROENGINE schváleným Úřadem pro Civilní Letectví po 

dobu šesti (6) měsíců, ale v žádném případě ne delší než padesát (50) letových 

hodin po dokončení práce v provozovně společnosti. 

1.2 Společnost AEROENGINE poskytuje záruku na veškerou práci provedenou na 

motorových agregátech v souladu s rozsahem oprávnění společnosti AEROENGINE 

schváleným Úřadem pro Civilní Letectví po dobu dvanácti (12) měsíců, ale v žádném 

případě ne delší než sto (100) letových hodin po dokončení práce v provozovně 

společnosti. 

1.3 Záruka na motory dodané v režimu exchange je dvacet čtyři (24) měsíců nebo jeden 

tisíc (1000) letových hodin (podle toho, která doba uplyne dříve) a vztahuje se na 

odvedenou práci. Díly použité při opravě jsou kryté zárukou jednotlivých výrobců a 

dodavatelů. Záruční doba začíná běžet od data dokončení práce v  provozovně 

společnosti AEROENGINE. 

1.4 Záruka na motory na nichž byla vykonána generální oprava je dvacet čtyři (24) 

měsíců nebo pět set (500) letových hodin (podle toho, která doba uplyne dříve) a 

vztahuje se na odvedenou práci. Díly použité při opravě jsou kryté zárukou 

jednotlivých výrobců a dodavatelů. Záruční doba začíná běžet od data dokončení 

práce v  provozovně společnosti AEROENGINE. 

1.5 Záruka na motory v režimu opravy je šest (6) měsíců nebo sto (100) letových hodin 

(podle toho, která doba uplyne dříve) a vztahuje se na odvedenou práci. Díly použité 

při opravě jsou kryté zárukou jednotlivých výrobců a dodavatelů. Záruční doba 

začíná běžet od data dokončení práce v provozovně společnosti AEROENGINE. 

1.6 Záruka na „VLASTNÍ“ díly společnosti AEROENGINE je (6) měsíců nebo sto (100) 

letových hodin, podle toho, co nastane dříve. Záruční doba začíná běžet od data 

dokončení práce v provozovně společnosti AEROENGINE. 

1.7 Záruka na díly z  EXTERNÍCH ZDROJŮ je plně poskytována v souladu s obchodními 

podmínkami výrobců a dodavatelů. 
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2 Vyloučení odpovědnosti 
2.1 Záruka společnosti AEROENGINE zaniká v případě, že zákazník neinformuje 

společnost AEROENGINE písemně do deseti (10) dnů od zjištění závady, zákazník 

nedá společnosti AEROENGINE okamžitý přístup k letadlu, aby mohla být tato 

závada prošetřena, zákazník nebo zákazníkem jmenovaná třetí strana se snažila 

závadu odstranit bez předchozí kontroly a / nebo schválení společnosti 

AEROENGINE,  zákazník nepřijal patřičná opatření k zabránění zhoršení poškození 

nebo zákazník nekonal v souladu s provozními instrukcemi společnosti 

AEROENGINE či výrobce letadla. 

2.2 V případě, že byla údržba a / nebo oprava provedena neuspokojivě, zákazník o této 

skutečnosti společnost AEROENGINE neprodleně uvědomí. Jakékoliv pohledávky 

vůči společnosti AEROENGINE v důsledku závady nelze nárokovat, pokud nebyly 

společnosti AEROENGINE oznámeny včas bez zbytečného odkladu, nejpozději však 

do pěti (5) pracovních dnů od zjištění závady. Tento nárok také zanikne v případě, 

kdy společnosti AEROENGINE nebyla údajná závada ohlášena podrobnou 

písemnou zprávou do deseti (10) pracovních dnů od zjištění závady. 

2.3 Na použité díly, které byly instalovány na žádost zákazníka, se záruka společnosti 

AEROENGINE nevztahuje. Pokud zákazník vyžaduje, aby byly při údržbě a / nebo 

opravě použity náhradní díly, vybavení, materiál atd. dodané jím samotným, 

společnost AEROENGINE nenese jakoukoliv zodpovědnost pokud jde o funkci 

tohoto vybavení a / nebo jeho instalaci a rovněž za něj odmítá jakoukoli záruku. 

2.4 Na vybavení a náhradní díly použité při údržbě a / nebo opravě letadla se vztahuje 

příslušná záruka výrobce a / nebo dodavatele. Společnost AEROENGINE nepřebírá 

žádnou dodatečnou záruku za takové zařízení a / nebo náhradní díly. 

2.5 Tato záruka se nevztahuje na závady vzniklé kterýmkoliv z následujících způsobů:  

běžným opotřebením; letadlo není provozováno nebo skladováno v souladu s 

doporučením příslušného výrobce nebo platnými právními předpisy či požadavky 

leteckého úřadu v zemi, v níž je letadlo registrováno;  tyto díly nebo součásti byly 

provozovány v rozporu s aktuálními doporučeními, servisními dopisy a bulletiny 

daného výrobce či v případě, že byly opravovány kýmkoli jiným než společností 
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AEROENGINE;  byla provedena jakákoliv prozatímní oprava; nebo všechny díly, 

které nebyly nainstalovány společností AEROENGINE. 

 

2.6 Společnost AEROENGINE dle svého uvážení opraví nebo vymění jakékoliv díly nebo 

součásti dodané nebo nainstalované společností AEROENGINE, které jsou dle 

názoru výrobce dílů vadné. Zákazník je povinen vrátit vadný díl do provozovny 

společnosti AEROENGINE na vlastní náklady a riziko. Pokud se závada vyskytne na 

součásti, která nelze být zákazníkem z letadla sejmuta, strany se dohodnou na 

postupu, jakým bude provedena náprava. Náklady za opravy provedené třetími 

stranami nebudou společností AEROENGINE akceptovány bez předchozího 

písemného schválení společností AEROENGINE a její předchozí domluvě 

s výrobcem či dodavatelem daného dílu. Opravou nebo výměnou jakéhokoliv dílu 

nebo součásti nedochází k prodloužení záruční doby. 

2.7 Společnost AEROENGINE není povinna plnit záruční podmínky v případě, že 

jakákoliv faktura vydaná společností AEROENGINE zákazníkovi, nebyla uhrazena. 

 

3 Platné právní předpisy 
3.1 Tyto záruční podmínky se řídí platnými zákony a předpisy České Republiky. 

3.2 Tyto záruční podmínky jsou platné od 01. 01. 2013. Společnost AEROENGINE si 

vyhrazuje právo změny či aktualizace záručních podmínek, kdykoliv, dle vlastního 

uvážení, s účinností ode dne zveřejnění změny. 

 


