
 
 

 

  

 

 
 

 

 
 

Našim produktům věříme, a proto Vám 

přinášíme rozšířenou záruku na naše vybrané 

produkty po celou dobu jejich životnosti. Stačí 

jednou za rok u barevných a jednou za 6 měsíců 

u černobílých tiskáren zaregistrovat nákup 

originálního spotřebního materiálu Xerox. Za 

každou registraci automaticky získáte 

prodloužení doživotní záruky Xerox. 

 

Doživotní záruka znamená, že při splnění podmínek (využívání originálního 

spotřebního materiálu Xerox) můžete požádat o bezplatné rozšíření záruky 

Xerox o 6 měsíců u černobílých tiskáren nebo o 12 měsíců u barevných 

tiskáren a to několikrát po celou dobu životnosti zařízení. Neznamená to, že 

jednorázově obdržíte záruku na celou životnost zařízení.  

Platí pouze pro zařízení (a případně příslušenství) uvedená v podmínkách 

akce. Životnost zařízení je stanovena společností Xerox (může skončit po 

dosažení určitého množství vytištěných stran, kvůli nevhodným pracovním 

podmínkám nebo zastarání produktu). 

Ne všechny tonery jsou akceptovány - zkontrolujte prosím před jejich koupí, 

že sada, kterou zakoupíte, je uvedena v tomto dokumentu. 

UPLATNĚNÍ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKY XEROX 

Do doživotní záruky Xerox není možné registrovat tiskárny a multifunkční 

tiskárny Xerox, které jsou součástí servisního kontraktu (například Smlouvy o 

plném provozním a servisním zabezpečení / Full Service Licence Agreement 

nebo správy tiskových služeb / Xerox Print Services) a dalších. 

Rozšířenou záruku je možné uplatnit pouze na stroje uvedené 

v podmínkách akce. 

Pro registraci do programu je nutné:  

 Zaregistrovat zakoupenou tiskárnu spolu se sadou tonerů 

uvedenou v podmínkách akce na adrese: 

http://xrx.cloud/dozivotnizaruka  

První registrace - a tedy i zakoupení sady spotřebního materiálu - 

musí proběhnout do 60 dnů od zakoupení tiskárny / multifunkční 

tiskárny 

 Pravdivě uvést všechny požadované údaje ve formuláři 

http://xrx.cloud/dozivotnizaruka, především pak datum 

zakoupení tiskárny. Datum zakoupení musí být nanejvýš 31. 

prosince 2017. Při uplatnění rozšířené záruky bude požadován 

doklad o zakoupení tiskárny se stejným sériovým číslem a datem 

jaké bylo uvedeno při registraci  

 Zakoupit každých 6/12 měsíců minimálně jednu sadu tonerů 

uvedenou v podrobných podmínkách akce a tuto sadu tonerů 

zaregistrovat na adrese:  http://xrx.cloud/dozivotnizaruka.  

Registrace musí proběhnout nejpozději v posledních 60 dnech 

konce každé záruky. 

 Poslední den pro uplatnění záruky je 25. únor 2018 

 Všechny nároky musí být uplatněny koncovým zákazníkem. 

Nároky prodejců nebudou akceptovány. 

DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA XEROX 
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XEROX PHASER 6510  

XEROX WORKCENTRE 6515 

 6510V_N,6510V_DN 

 6515V_DN 

Sadou tonerů se rozumí zakoupení níže uvedené kombinace 

tonerů alespoň jednou za rok s prodloužením záruky o 1 rok: 

 Černý toner  

o 106R03488 (5.500 stran) 

o nebo 106R03484 (2.400 stran) 

 Plus azurový toner (cyan) 

o 106R03693 (4.300 stran) 

o nebo 106R03485 (2.400 stran) 

o nebo 106R03481 (1.000 stran) 

 Plus purpurový toner (magenta)  

o 106R03694 (4.300 stran) 

o nebo 106R03486 (2.400 stran) 

o nebo 106R03482 (1.000 stran) 

 Plus žlutý toner (yellow) 

o 106R03695 (4.300 stran) 

o nebo 106R03487 (2.400 stran) 

o nebo 106R03483 (1.000 stran) 

 

 

XEROX VERSALINK C400 

XEROX VERSALINK C405  

 C400V_DN a C405V_DN 

Sadou tonerů se rozumí zakoupení níže uvedené kombinace 

tonerů alespoň jednou za rok s prodloužením záruky o 1 rok: 

 Černý toner  

o 106R03532 (10.500 stran) 

o nebo 106R03520 (5.000 stran) 

o nebo 106R03508 (2.500 stran) 

 Plus žlutý toner (yellow) 

o 106R03533 (8.000 stran) 

o nebo 106R03521 (4.800 stran) 

o nebo 106R03509 (2.500 stran) 

 Plus azurový toner (cyan) 

o 106R03534 (8.000 stran) 

o nebo 106R03522 (4.800 stran) 

o nebo 106R03510 (2.500 stran) 

 Plus purpurový toner (magenta)  

o 106R03535 (8.000 stran) 

o nebo 106R03523 (4.800 stran) 

o nebo 106R03511 (2.500 stran) 

 

 

 

XEROX VERSALINK B400 

XEROX VERSALINK B405  

 B400V_DN a B405V_DN 

Sadou tonerů se rozumí zakoupení alespoň jednoho z níže uvedených 

tonerů jednou za 6 měsíců s prodloužením záruky o 6 měsíců: 

 Černý toner  

o 106R03585 (24.600 stran) 

o nebo 106R03583 (13.900 stran) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zařízení v rámci akce doživotní záruky se mohou bez předchozího 
upozornění změnit. Pro aktuální přehled prosím sledujte aktuální 
podrobné podmínky akce: http://xrx.cloud/podminkydozivotnizaruky   
 
 
 

Informace o našich produktech najdete na stránkách 
xerox.com 

 

 

Tiskárny a multifunkční tiskárny z doživotní záruky Xerox 

  

  

http://xrx.cloud/podminkydozivotnizaruky

