
Záruční podmínky pro zdvihací plošiny Sörensen 
 
U zdvihacích plošin je záruční doba 24 měsíců. Začíná dnem první registrace u společnosti Sörensen 
Hydraulik GmbH. Sörensen si může vyžádat kopii registrace vozidla jako důkaz. V případě reklamace lze 
požadovat kopii dokladu o provedené roční servisní prohlídce kontrole pro prevenci možných poruch 
(servisní knížku nebo fakturu). V případě potřeby může být požadováno doložení obou dokumentů pro 
přijetí reklamace. 
 
Záruční doba na náhradní díly je 12 měsíců, za předpokladu splnění podmínek. 
 
Záruka platí pro všechny určené úkony prováděné na veřejných evropských komunikacích. Aplikace je 
omezena na provoz vozidel v max. 2 směnném provozu. Úkony nezapadající do výše uvedeného musí 
být autorizovány písemně a mohou vést ke zkrácení záruční doby na 12 měsíců. Poškození musí být 
opraveno ihned po zjištění. Za následné škody vzniklé v důsledku neopravených, přetížených nebo 
neschválených úkonů f. Sörensen neručí, negarantuje jejich proplacení. 
 
Opravy v záruce musí provádět nejbližší servisní partner společnosti Sörensen Hydraulik GmbH. Ve 
zvláštních případech je možné využíti továrních specialistů firmy Sörensen. 
 
Nároky na záruku musí být nárokovány před provedením oprav a za použití online záručního softwaru 
Sörensen. V případě potřeby budou poskytnuta nezbytná data pro přihlášení do systému. 
 
Prostřednictvím softwaru se provádí racionální předběžná kontrola reklamace. Popis škod dle našich 
normočasů umožňuje výpočet předpokládaných nákladů na opravu. Protokol obsahující kompilaci 
poškození, pracovní časy a náklady je automaticky zasílán poštou/emailem na žadatele o záruku po jejím 
zadání. 
 
Sörensen ve stejný den, nejpozději však následující pracovní den, zašle díly potřebné pro opravu, zatím 
bez vystavení faktury. To může zahrnovat hydraulický olej a malé díly, jakož i technické informace a 
schémata. Náklady na opravy dílů (např. kabelů, čištění kontaktů nebo olejové náplně) se nenahrazují. 
 
Vyhledávání závad provádějí naši specialisté podle popisu a není hrazeno. Pokud však musí být hledání 
závad prováděno jinou smluvní firmou, musí být rozsah a povaha detekování závady s námi od počátku 
dojednané. Potom získáte online normočasy, které vám budou kompenzovány. Nekompenzujeme 
náklady externím firmám, případné ztráty příjmů, pronájem náhradního vozu apod.  
 
Zásahy v terénu  
Pokud je možné s vozidlem jet, nekompenzujeme náklady na výjezd. Jen pokud je vůz nepojízdný 
z důvodů na straně zdvihací plošiny Sörensen, budeme kompenzovat náklady spojené s výjezdem 
servisního vozidla. 
 
Podmínky pro zohlednění reklamace včetně dodávky nezbytných náhradních dílů je 
podmíněno dodržením následujícího: 
Pokud reklamace není uznaná po kontrole vadných dílů nebo pokud vadné díly nejsou zaslány zpět k nám 
(nebo pokud nebylo třeba nových dílů), musí žadatel o záruku uhradit cenu náhradních dílů. Minimálně 
jejich cenu mínus jeho slevu plus cenu dopravy těchto dílů. 
 
Vypočtené náklady na práci musí zkontrolované žadatelem a pokud souhlasí, provedena oprava. Tím jsou 
naplněny požadavky ze strany výrobce. 
 
Omezení 
Dysfunkce a poškození mohou také nastat z důvodů chybné manipulace, přetížení, nerespektování 
zátěžového diagramu nebo nakládacích vzdáleností, nedostatečnou údržbou, špatným napětím a různými 
kolizemi apod. Všechny přímé nebo způsobené škody z důvodů výše uvedených nejsou kryty zárukou. 
Společnost, která je odpovědná za opravu, musí vědět, že za tyto opravy výrobce neručí. Náklady na 
servisní vozidlo budou brány na zřetel pouze za podmínky, že vozidlo s plošinou je nepojízdné (platformu 
není možné zavřít ani nouzovým ovládáním). Nároky na záruku budou zkontrolovány a plně uhrazeny 
pouze v případě potřeby výměny dílů, a pokud byly tyto staré díly zaslány zpět. Nároky na záruku 
budou přezkoumány a/nebo částečně kompenzovány pouze v případě, že nám byly díly 
vráceny! 
 
Provádění oprav 
Všechny úkony musí provádět vyškolený personál a vvužívat aktuálních dokumentů. Sörensen Hydraulik 
GmbH nabízí několikrát ročně školení (více informací naleznete na www.soerensen.de "Servis", 
"semináře"). Zejména roční preventivní prohlídky musí provádět školený personál, který musí 
zkontrolovat bezpečnost provozu plošiny, aby se předešlo možným technickým problémům, úrazům 



apod. Taky má být na plošině označen termín další preventivní prohlídky. Roční výměna hydraulického 
oleje je povinná. 
 
Náhrada v případě převzetí záruky 
 
Sörensen obyčejně dodává náhradní díly bez fakturace. Náklady na pracovní sílu akceptované firmou 
provádějící servis a zvláštní náklady akceptované společností Sörensen Hydraulics GmbH, fakturuje firma 
provádějící servis. Po kontrole reklamace a zaslaných vadných dílů bude tedy žadatel požádán e-mailem 
o zaslání faktury. Variabilní symbol nebo kód opravy musí být uveden na faktuře. Platba se obvykle 
uskuteční 1-2 týdny po obdržení faktury. 
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