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Charakteristika paralyzeru UZI PEN 500:

Charakteristika paralyzeru UZI PEN 500:

- Ochrání Vás před zloději, násilníky i divokými zvířaty.
- Silný elektrický výboj okamžitě zneškodní útočníka již při letmém dotyku s jeho tělem.
- Účinkuje přes vrstvu oděvu .
- V žádném případě nemůžete utrpět zpětný výboj, ani když Vás útočník pevně drží.
- Nezanechává žádné psychické ani fyzické následky.
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- 0,5 sekundy krátký úder, způsobí útočníkovi svalovou křeč a úlek
- 1 až 3 sekundy střední úder, způsobí útočníkovi pád k zemi a duševní otřes, ale za okamžik
je schopen se postavit
- 4 až 5 sekund plný úder, způsobí pád útočníka, ztrátu orientace a šok na několik minut.
Za předpokladu útoku na krizové body (tepna na krku, lícní sval, tepny paže a nohy aj.)
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Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli.
1. Zjevné vady je nutno reklamovat ihned při prodeji.
2. Záruka se vztahuje na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.
3. Dodavatel neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, nevhodným
uskladněním, nevhodnou dopravou, hrubým a neodborným zacházením,
mechanickým poškozením, špatnou údržbou, nebo používání výrobku k jiným, než
určeným účelům.
4. Podmínkou zahájení reklamačního řízení je předložení řádně vyplněného záručního
listu. Záruka zaniká, pokud údaje v záručním listu byly dodatečně upravovány.
5. Záruka zaniká, pokud byl výrobek neodborně opravován neoprávněnou osobou.
6. Záruka zaniká převodem výrobku na třetí osobu.
7. Záruka se uplatňuje u prodejny, kde byl výrobek zakoupen.
8. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
9. Při oprávněné reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Výměna
výrobku, nebo zrušení smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského
(Obchodního) zákoníku.
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