
 
 
Odběratel má povinnost při zakoupení výměnného dílu vrátit vratnou část ve lh ůtě 8 dní ode dne 
zakoupení dílu. Dodání vratné části je evidováno. 
Při odevzdání vratné části je nutné : 

• díl o čistit a zbavit olejových náplní  
• díl zkompletovat  
• díl poslat v originální krabici i s výstelkou na ad resu:  

www.sautodily.cz  Luboš Richtárik, Kachlíkova 8, Brno, 63500  

POZOR! Bez t ěchto náležitostí nelze vratnou část p řijmout. Bude zaslána zp ět odb ěrateli a 
bude požadováno doplacení plné výše ceny vratného d ílu. 
 
U sady řízení TRW je nutno poslat v originální krabici, dop oru čujeme balíkem do ruky, 
s pojišt ěním 25 000,- kč, pošta si poté zásilky více váží a lépe s ní naklá dá. Pokud u zboží byla 
visačka TRW, prosíme p řibalit, díl zbavit olejových náplní a tak jak díl p řišel Vám, tak ho 
pošlete nám. Tzn. v kompletní sestav ě i s úchyty, čidly, hadicemi, apod.  

 Podmínky, za kterých vratnou část nelze vrátit !  

• díly jiné značky než jaká je dodávána firmou www.sautodily.cz  
• poškozené díly, jejichž poškození vzniklo neodborným zacházením  
• díly, které vykazují poškození způsobené neodborným zabalením  
• znečištěné díly a díly nezbavené olejových náplní  
• díly s poškozenými těsnicími plochami   
• upravené díly, vyhořelé díly  
• díly z havárií a násilných demontáží  
• díly, které neodpovídají typu  
• nekompletní díly  
• silně zkorodované díly, chybějíci, či uražené konektory 
• otevřené přístroje  

POZOR:  

Pokud vratné části vykazují n ěkterý z t ěchto znak ů, nelze je p řijmout a budou zaslány zp ět 
odb ěrateli!  

Vratné části musí být vždy zabaleny do originálního balení,  v kterém byly dodány.Na vratné 
části ú čtujeme našim zákazník ům pouze 1000,- k č, pokud však díl nebude uznán výrobcem, 
zákazník musí uhradit celý vratný díl, tzn. doplati t plnou výši.  

V případě JER137 je cena vratné části 12 466,- k č 

V případě ZF PARTS je cena vratné části 10 000,- k č. 

V případě JER104 sady řízení je vratná část 19 000,- kč 



Zákazník je vždy informován o podmínkách vratného d ílu i jeho plné ceny v p řípadě nedodržení 
shora uvedených podmínek. 

Děkujeme www.sautodily.cz  

 

 


