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Záruční podmínky baterii SHORAI
Společnost Shorai prodloužila záruční lhůtu svých baterii na 5 let.
Společnost Shorai se snaží poskytovat svým zákazníkům co nejlepší služby. Opravdu se staráme o
kvalitu našich výrobků a spokojenost našich zákazníků. Neváhejte nás kontaktovat se svými
zkušenostmi, návrhy. Jsme tady, abychom reagovali na Vaše podněty, nebo připomínky.
Podmínky na, které se nevztahuje záruka:


Použití baterii Shorai v aplikacích, které nejsou uvedeny ve vyhledávači produktů webových
stránek společnosti VPMtech s.r.o. například: Letectví, Automobilový průmysl, Motive power
(LFX baterie jako hlavní zdroj energie, bez alternátoru v motoru).



Otevřením pouzdra baterie.



Nabíjením přepětím nad 14,7 V, nebo jinou chybnou nabíječkou, nebo jiným uživatelským
nastavením nabíječky.



Používejte nepřesahující specifikaci CCA proudu při startu. (Tzn. 50% startovacího proudu
CCA z max. CCA proudu baterie.)



Zkrat hlavních svorek, nebo portu BMS.



Nesprávné připojení k 5-pinovému portu BMS.



Přečerpání (Klidové napětí nesmí klesnout pod 12,8 V / 6,4 V u typů LFX 12 V / 6 V)



Fyzické poškození baterie po nákupu (náraz atd.)



Nedoporučujeme ani negarantujeme použití baterie LFX pro použití v automobilovém,
nebo leteckém průmyslu.

Naše baterie obvykle fungují ve vozidlech do 1 800 kubických centimetrů (řady LFX36L3-BS12 a
LFX36A3-BS12). Máte-li jakékoli další dotazy, zavolejte nám a my vám pomůžeme.
Bezplatná náhrada bude vydána pouze jednou během záruční doby. Další náhrady budou poměrné
podle výhradního uvážení společnosti VPM tech s.r.o. a Shorai.

ZÁRUČNÍ DOBA 5 LET:
Záruční doba je 5 let od původního data nákupu. Jakákoli bezplatná výměna, nebo
proporcionální záruky během této doby neprodlouží dobu záručního krytí.
Pro všechny záruční nároky je vyžadována kopie původního dokladu, nebo
dokladu o koupi.
Záruka je rozdělená do dvou období od data nákupu.
Měsíc 1 ~ 12 sleva 100% z nákupní ceny
Měsíc 13 ~ 60 sleva 50% z nákupní ceny
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