
  

    
 

Vec: Garančný list DEFEND GARANCIA pre zákazníkov DEFEND – Defend Garancia 3.000 Kč  

Vážení zákazníci,  

Spoločnosť DEFEND CZECH REPUBLIC s.r.o., pokračuje v kľúčovom smere spoločností skupiny DEFEND GROUP, ktorá má 

takmer 20 ročné skúsenosti v oblasti vývoja, výroby a distribúcie portfólia materiálnych výrobkov značky DEFEND pre 

automobily v oblasti zabezpečenia proti krádeži, bezpečnosti prevádzky, komfortu užívania vozidiel či monitorovanie ich 

polohy a ekonomiky prevádzky.   

Zariadenia Defend sú vysoko kvalitné, účinné a cenovo dostupné.  

Filozofia spoločnosti DEFEND je chrániť klientovo vozidlo proti krádeži alebo nehode oveľa komplexnejšie - a to ako pred, 

tak aj po prípadnej strate. 

Ponúkame opatrenia preventívne, ktoré pomáhajú škodám predchádzať a následné, ktoré ich dopady zmierňujú alebo 

eliminujú. Keďže chceme našim zákazníkom vždy ponúknuť niečo navyše, dostáva sa Vám teraz do ruky Garančný list Defend 

Garancia 3.000 Kč. Na jeho základe obdržíte v prípade odcudzenia Vášho vozidla 3.000 Kč, ktoré spätne pokryjú náklady na 

DEFEND VIN.PRO.TEC.   

Ako to funguje?  

o    Do 10tich dní od aplikácie DEFEND VIN.PRO.TEC sa zaregistrujete prostredníctvom dealera, príp. centra 

      zabezpečenia automobilov v registračnom systéme iDefend na www.idefend.eu/defendvinprotec.                                                   

 o    V prípade odcudzenia vozidla nám napíšete na adresu: DEFEND SLOVENSKO s.r.o., Trenčianska 17, 

      915 34  Nové Mesto nad Váhom alebo na email: defendgarancia3000@defend.sk.                                                                                               

 o    Priložíte kópiu uznesenia Polície SR o ukončení vyšetrovania odcudzenia Vášho vozidla.                                                                      

 o    V žiadosti uvediete svoje bankové spojenie a my uhradíme 3.000 Kč na Vami špecifikovaný účet, a to prepočtom 

      na menu EUR podľa výmenného kurzu v kurzovom lístku publikovanom Európskou centrálnou bankou (zverejnený 

      na www.nbs.sk) v deň zaregistrovania v registračnom systéme iDefend (t.j. v deň vystavenia potvrdenia  

      o registrácii).   

Obsah garančného listu je verejným prísľubom v zmysle ustanovenia § 850 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov. S jeho obsahom sa môžete zoznámiť na verejne dostupných webových stránkach 

www.defend.sk v sekcii Pre klientov. Tento verejný prísľub stráca platnosť a účinnosť v okamihu stiahnutia z internetovej 

prezentácie na vyššie uvedenej internetovej adrese a vyvesením informácie o tom (na rovnakej adrese), že tento verejný 

prísľub stratil platnosť a účinnosť.  

Originál rovnopisu garančného listu je uložený v sídle spoločnosti DEFEND SLOVENSKO s.r.o.  

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte:  

 o    Ing. Pavel Vojtek – konateľ a generálny riaditeľ, vojtek@defend.cz, tel: +420 233 103 110                                                          

 o    Peter Kováč – Vedúci obchodného oddelenia pre SR, kovac@defend.sk, mobil: 0903 437 218  

Verím, že táto ponuka Vám pomôže pri rozhodovaní o kúpe zabezpečovacieho zariadenia pre Vaše vozidlo.  

 

V Prahe, 1. 2. 2016                         

Ing. Pavel Vojtek                                                                         

konateľ a generálny riaditeľ                               


