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Zmena statusu periodickej technickej prehliadky  

pre civilné verzie prístrojov CYPRES 2, vyrobené od 1.1. 2016. 
 

Prehliadka sa mení z povinnej na dôrazne odporúčanú. 

Hlavným dôvodom tejto zmeny sú problémy so zasielaním prístrojov k výrobcovi na 

prehliadku z niektorých krajín. Pri návrate prístroja niektorým majiteľom vznikajú dodatočné 

náklady až do výšky cca 500,- USD na jeden prístroj. Výrobca sa týmto krokom hlavne snaží 

vyjsť v ústrety zákazníkom v týchto krajinách. 

Pri zasielaní prístrojov zo SR a naspäť žiadne dodatočné náklady nevznikajú. 

Zmena statusu ale platí pre všetky civilné verzie prístroja CYPRES 2 s dátumom výroby  

január 2016 a novšie - to znamená, že sa každý zákazník rozhodne, či takýto svoj prístroj 

CYPRES 2 na periodickú prehliadku odošle alebo nie. Boli vykonané technické zmeny, ktoré 

tento krok umožňujú. Výmena batérií nie je potrebná. 

V prípade, že využijete možnosť zaslať prístroj na prehliadku po štyroch a ôsmich rokoch od 

dátumu výroby - nič sa nemení - celá procedúra prebieha ako doteraz - dve prehliadky u 

výrobcu za paušálnu cenu vrátane dopravy = záruka počas celej garantovanej životnosti 

prístroja 12,5 roka.  

Detaily o periodickej prehliadke nájdete na našej stránke               

https://www.allizo.sk/cypres-2-prehliadka                                                                                          

a taktiež v ostatných priložených dokumentoch týkajúcich sa tejto zmeny. 

Ak sa rozhodnete prístroj na prehliadku neodosielať, bude platiť záruka 4 roky. 

V prílohe nájdete originály dokumentov v angličtine (popis a zdôvodnenie zmien + FAQ), 

ktoré vydal výrobca.  Ak budete potrebovať viac informácií, kontaktný formulár nájdete na 

https://www.allizo.sk/kontakt alebo píšte na allizo@allizo.sk 

!!! VAROVANIE !!! 
Napriek tomu, že prehliadka CYPRES už nebude povinná, je stále dôrazne odporúčaná.  
Spoľahlivosť prístrojov CYPRES za uplynulých viac ako 25 rokov je dosahovaná aj vďaka 
periodickým prehliadkam po 4 a 8 rokoch pri garantovanej životnosti  12,5 roka.  
Ak toto odporúčanie nie je dodržané, schopnosť konkrétneho prístroja CYPRES vyrovnať 
sa s meniacimi sa podmienkami sa bude znižovať a dokonca jeho funkčnosť môže byť 
obmedzená alebo nemožná.  
Je Vašou zodpovednosťou zvážiť možné výhody a nevýhody pretože Vy budete niesť  
všetky možné následky rozhodnutia neodoslať prístroj na periodickú prehliadku.  
Ak Vy, Vaši priatelia alebo príbuzní nechcete akceptovať neistoty a risk, ktorý CYPRES 
môže generovať, nesmiete CYPRES používať.   

 


