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JPX6 Jet Defender 
 

Návod na použití a bezpečnostní pokyny 

Pozor:  Silně dráždí pokožku a oči. 

Použijte pouze na sebeobranu.  Výrobek obsahuje 10% Oleoresin 
Capsicum (OC). Vyvarujte se kontaktu s pokožkou a očima. 

V případě kontaktu s pokožkou nebo očima použijte 
dekontaminační sprej se sterilním roztokem a opláchněte  postižené 

místo velkým množstvím studené vody. V případě, že obtíže 
s podrážděním přetrvávají déle než 60 minut, vyhledejte lékařské 

ošetření nebo kontaktujte Toxikologické informační středisko (TIS), 
Na Bojišti 1, 120 00 Praha2; email: tis@vfn.cz; nonstop linky 

224 919 293 nebo 224 915 402. 

 

mailto:tis@vfn.cz
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Děkujeme, že jste si zakoupili JPX6 Jet Defender – nejpokročilejší a 

nejvýkonnější pepřový obranný systém na trhu. 

 
 Před použitím si přečtěte tento návod k použití a bezpečnostní 

pokyny. 

 Nikdy nestřílejte JPX6 nikomu do obličeje nebo do očí ze vzdálenosti 
menší než 1,5 metru. Vzhledem k vysoké rychlosti proudu kapaliny vystřelené 
z ostrých i cvičných nábojek může dojít k trvalému poškození zraku nebo 
jinému vážnému poranění. 

Silně dráždivý. Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento produkt 
obsahuje 10 % oleoresin capsicum s přibližně 2,5 % kapsaicinoidy, což je 
silný dráždivý výtažek z kajenských papriček. V případě kontaktu s kůží nebo 
očima opakovaně aplikujte dekontaminační sprej se sterilním roztokem a 
opláchněte čistou chladnou vodou, poté vystavte proudu čerstvého vzduchu. 
V případě, že účinky látky budou delší než 60 minut, vyhledejte lékařské 
ošetření. 

 Před použitím si přečtěte tento návod k použití a bezpečnostní 
pokyny. 

NÁVOD NA POUŽITÍ  
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JPX6 Jet Defender je vysoce efektivní neletální zbraň. Použití JPX6 k jakémukoli 

účelu než k sebeobraně může být trestným činem, za který lze uložit trest odnětí 

svobody, pokutu nebo obojí. JPX6 vystřeluje dráždivou látku (OC), která je určena 

(pokud se správně používá) k zastavení a zneškodnění agresora, aniž by 

způsobila trvalou újmu na zdraví podrážděním a zanícením očí, dýchacích cest a 

kůže. Bezpečné zacházení a zákonné používání JPX6 je vaší osobní 

odpovědností. Nesprávné zacházení a / nebo skladování může ohrozit jak funkci, 

tak bezpečnost. 

Pokud nerozumíte nějaké z instrukcí a varování obsažených v tomto návodu na 
použití a bezpečnostních pokynech, kontaktujte nás. 
 
Tento návod na použití a bezpečnostní pokyny by měly být vždy přiloženy k JPX6 
a měly by být s ním převedeny při změně vlastnictví nebo, pokud je JPX6 zapůjčen 
jiné osobě. Pokud tento návod na použití a bezpečnostní pokyny ztratíte, 
kontaktujte nás. Poskytneme vám nový. 
 
 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ & DŮLEŽITÉ 

INFORMACE  
 

Nikdy nestřílejte nikomu do obličeje nebo do očí ze vzdálenosti 

menší než 1,5 metru. Vzhledem k vysoké rychlosti proudu kapaliny 

vystřelené z ostrých i cvičných nábojek může dojít k trvalému poškození zraku 

nebo jinému vážnému poranění. 

 Dodržujte minimální bezpečnou vzdálenost! Minimální bezpečná 

vzdálenost 1,5 metru je měřena od trysky JPX6 k cíli, nikoliv od 

místa, kde stojíte. 
 

 
            ≥ 1.5 metru 

 

  Trysku JPX6 vždy směřujte bezpečným směrem. 
 

  Nikdy nemiřte JPX6 na nikoho nebo na nic, pokud jej nechcete        

použít.  
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 Nikdy nedovolte, aby JPX6 používaly osoby, které nejsou 
obeznámeny s jeho bezpečným použitím. 
 
Držte prst mimo spoušť a mimo prostor spouště, dokud jste se 

nerozhodli střílet. 
 
Zacházejte s každým JPX6, jako by byl nabitý. 
 
Nedotýkejte se trysek vystřelených nábojek, protože jsou 

kontaminovány dráždivou látkou.  

 
Uchovávejte JPX6 pod zámkem a mimo dosah dětí.  
Skladujte JPX6 vybitý a oddělený od nábojek. Bezpečné a 

zajištěné skladování je na vaši odpovědnost!  
Silně dráždivý. Uchovávejte mimo dosah dětí.  Tento produkt 

obsahuje 10 % oleoresin capsicum s přibližně 2,5 % 

kapsaicinoidy, což je silný dráždivý výtažek z kajenských papriček. V případě 

kontaktu s kůží nebo očima vypláchněte opakovaně vodou a vystavte proudu 

čerstvého vzduchu. V případě, že účinky látky budou delší než 60 minut, 

vyhledejte lékařské ošetření. 

 

Hazard Notes 
 

H302 + H332: Zdraví škodlivý při požití nebo vdechnutí 

H315: Způsobuje podráždění kůže 

H319: Způsobuje vážné podráždění očí 

 

UPOZORNĚNÍ 

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. 

P103: Před použitím si přečtěte etiketu. 

P261: Zabraňte vdechování prachu / dýmu / plynu / par / spreje. 

P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce. 

P271:  Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. 

P280: Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / 

obličejový štít. 

P301 + P312: PŘI POŽITÍ: Volejte TOXIKOLOGICKÉ centrum / lékaři, 
pokud se necítíte dobře, 

P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a 

udržujte pravidelné dýchání. 

 

P305 + P351  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně aplikujte 



 

6 

 

dekontaminační sperj se sterilním roztokem a vyplachujte 

čistou chladnou vodou.  

+ P338: Před vypláchnutím vyjměte kontaktní čočky,  

P312: Pokud se necítíte dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ 

INFORMAČNÍ STŘEDISKO +420 224 919 293 nebo lékaře. 

P501: Obsah / nábojku zlikvidujte v zařízení na likvidaci odpadu. 

  

 

 

PŘEHLED PRODUKTU  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Spínač laserového značkovače 
(JPX6 Jet Defender Laser)  

Úderník Vodící kolík pro blok zásobníku 

Zámek zásobníku 

Oboustranná 

páka pro 

uvolnění 

zásobníku 

Laserový značkovač 

(JPX6 Jet Defender 

Laser) 

Vodící lišta  Spoušť 

Kryt baterií laserového 

značkovače (JPX6 Jet 

Defender Laser) 

Rám 
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 Upevňovací lišta 
 
 
Systém zařízení se skládá ze dvou částí: (1) rámu; a (2) zásobníku 
 

1. RÁM (zobrazený na spodní části strany 6) 
 
Rám je platformou JPX6 a obsahuje mechanický spouštěcí systém. Je vyroben z 
vyztuženého polymeru. Rám se skládá z následujících částí: ergonomická rukojeť; 
vodící lišty zásobníku; zámek pro uchycení zásobníku; oboustrannou páčku 
uvolnění zásobníku; Picatinny Mil-spec rail; (volitelný) integrovaný laserový 
značkovač (zahrnuje oboustranný aktivační spínač pro laser a baterii, pokud je 
vybaven laserovým značkovačem). 
 
Spoušť má dvojčínný systém s automatickým přepínáním, takže po každém 
zmáčknutím spouště je JPX6 natažen a vypálen. Toto zařízení je vybaveno 
otočným ovládacím mechanismem, který automaticky přepíná z jednoho úderníku 
na druhý s každým tahem spouště (proti směru hodinových ručiček). Při zmáčknutí 
spouště do zadní polohy dojde k uvolnění úderníku, který iniciuje zápalku a poté 
samotnou pyropatronu. Při expanzi pyropatrony dojde k vytlačení pístu, který udělí 
tekuté náplni potřebnou rychlost pro vystřelení tryskou z nábojky. 
 
 
 
 

Mířidla 

Tryska 

Zásobník 
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 Nerozebírejte ani neupravujte rám nebo integrovaný spouštěcí 
mechanismus, protože by mohlo dojít k poškození produktu nebo jeho selhání. 
Demontáž nebo úprava rámu rovněž ruší platnost záruky. V případě poruchy se 
obraťte na prodejce / distributora, od kterého jste produkt zakoupili. 

 

2. Zásobník s blokem nábojek (zobrazený na horní části strany 7) 
 
Zásobník sestává z plastového pouzdra kolem čtyř hliníkových nábojek. Každá 
nábojka je naplněna kapalnou dráždivou látkou (OC) nebo tréninkovou směsí 
(potravinářské barvivo). Každá nádobka obsahuje 10 ml kapaliny (OC nebo 
barviva). Nábojky jsou poháněny pyropatronou, která pohání obsah nábojky na 
zamýšlený cíl při stisknutí spouště. Každý zásobník (blok 4 nábojek) může být 
vystřelen čtyřikrát. Zásobník ani nábojky nelze znovu nabít; po čtyřech výstřelech 
by měl být zlikvidován a nahrazen. 
 
 

DESIGN PRODUKTU  
 

Průřez bloku nábojky: 
 
 

  

Kapalinová směs OC 

(náplň) 

 

Plastový obal 

zásobníku 

Bezpečnostní přepážka 

Tryska 

 
Upevňovací lišta 

Pouzdro nábojky 

Píst 

Pyrotechnická 

patrona 

Zápalka 

Ústí 
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Zásobník má následující vlastnosti: 
1. Patentovaný aplikační systém (bez aerosolu). 
2. Čtyři hliníkové nábojky s kapalnou dráždivou látkou (nebo tréninkovým 

náplní). 
3. Plastové pouzdro s integrovanými tryskami, upevňovací lištou a otevřenými 

mířidly. 
4. Štítek udávající informace o obsahu a expiraci nábojek. 

 

 
  

• Nesnažte se vytáhnout nábojky z plastového krytu zásobníku. 

• Blok nábojky žádným způsobem neupravujte. 

• Nepokoušejte se nábojku znovu nabít. 

• Nepropichujte ani nepalte. 

• Provedením některé z těchto věcí můžete způsobit uvolnění dráždivé látky a 
způsobit zranění. V případě náhodného úniku, který má za následek kontakt 
s kůží a očima, vypláchněte vodou a nechte působit na čerstvý vzduch. 

• Vždy používejte originální nábojky. Pokus o nabíjení JPX6 čímkoli jiným, než 

je určeno, můžete způsobit zranění nebo smrt vám nebo lidem v okolí a 

zároveň zapříčinit poškození JPX6. 
 
 

DRÁŽDIVÁ LÁTKA A JEJÍ ÚČINKY  
 

Oleoresin capsicum (OC) je výtažek získávaný z kajenských papriček. OC je 

nejúčinnější dráždivá látka, která je dnes k dispozici, a s úspěchem ji používají 

profesionální pořádkové sbory na celém světě. OC má lepší účinek než slzné plyny 

CS a CN při použití proti psychicky narušeným útočníkům a útočníků pod vlivem 

drog nebo alkoholu. 

 

Dráždivá kapalina vystřelená z JPX6 má okamžitý účinek při kontaktu s obličejem 

útočníka. OC rychle zanítí kůži, oči a sliznice. Výsledkem jsou pocity pálení kůže, 

dočasná slepota, kašel a nevolnost s extrémními projevy. 
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PRVNÍ POMOC  
 

Silně dráždivý. Uchovávejte mimo dosah dětí. Vyndejte 

kontaktní čočky a sundejte znečištěný oděv. V případě kontaktu 

s kůží nebo očima vypláchněte opakovaně vodou a vystavte proudu čerstvého 

vzduchu. Nevtírejte ani neaplikujte masti, krémy nebo oleje, protože se příznaky 

mohou zhoršit. Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc, pokud příznaky přetrvávají 

nebo se zhorší po 45–60 minutách. 
 
 

NÁVOD K POUŽITÍ  
 

 

 

• Nikdy nestřílejte nikomu do obličeje nebo do očí ze vzdálenosti menší než 

1,5 metru. Vzhledem k vysoké rychlosti proudu kapaliny vystřelené z ostrých 

i cvičných nábojek může dojít k trvalému oslepnutí, smrti nebo jinému 

vážnému zranění. 

•   Dodržujte minimální bezpečnou vzdálenost! Minimální bezpečná vzdálenost 

1,5 metru je měřena od trysky JPX6 k cíli, nikoliv od místa, kde stojíte. 

 

 
≥ 1.5 metru 

 
 

Nabíjení 

Nikdy nedávejte ruku na trysky při nabíjení. Vždy držte nábojky 

zezadu (na opačné straně od trysek). 

 
Uchopte rám do vaší střelecké ruky, zásobník vězměte do ruky druhé. Držte 
zásobník vzadu mezi palcem a konečky prstů a zasuňte upevňovací lišty na 
zásobníku na vodící lišty rámu. Ujistěte se, že Vodící kolík pro zásobník zapadá 
do středového otvoru na zadním konci zásobníku. Zasuňte zásobník dozadu k 
úderníkům, dokud není zajištěn na svém místě. Ujistěte se, že zásobník nemůže 
sklouznout dopředu a že páka pro uvolnění je zapuštěna dolním okrajem 
zásobníku. JPX6 je nyní připraven ke střelbě. Zásobník by se měl snadno 
zacvaknout. V případě, že se zásobník pohybuje nebo páka na uvolnění není 
zapuštěna pod dolním okrajem zásobníku, vyjměte jej a opakujte kroky vkládání. 
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Střelba 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchopte zařízení stejným způsobem jako byste drželi pistoli, ujistěte se, že  
držíte prst mimo spoušť a prostor spouště, dokud se nerozhodnete ke 
střelbě. Jakmile se rozhodnete střílet, položte prst na spoušť a zmáčkněte 
spoušť až do zadní polohy. Jakmile je spoušť uvolněna, JPX6 automaticky 
přepne na další úderník. Při opětovném stisknutí spouště JPX6 vystřelí 
druhou nábojku, pak třetí a na konec čtvrtou nábojku. Spoušť nechte vždy 
vrátit zpět do počáteční polohy, jinak by mohlo dojít k narušení přepínací 
operace. Spoušťový systém je navržen tak, aby i umožňoval „suchý“ výstřel 
(bez nábojů).  

 
 

• Zacházejte s každým JPX6, jako by byl nabitý. 

• Trysky JPX6 vždy směřujte bezpečným směrem. 

• Nikdy nemiřte JPX6 na nikoho nebo na nic, pokud nechcete střílet. 

• Nikdy nedovolte, aby JPX6 používaly osoby, které nejsou obeznámeny 
s jeho bezpečným provozem. 

• Držte prst ze spouště a mimo prostor spouště, dokud se nerozhodnete 
k použití. 

Zámek zásobníku 

Vložení nového 
zásobníku do přístroje 

Vodící lišta zásobníku 
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Vybíjení 
 

Nedotýkejte se trysek vystřelených nábojek, protože jsou 

kontaminovány dráždivou látkou. 

 

Po vystřelení všech 4 nábojek se musí zásobník vyměnit. Použité nábojky 
nelze znovu nabít. Chcete-li použitý zásobník vyjmout, pohněte s pákou pro 
uvolnění bloku nábojky směrem dolů a uvolněte zámek. Vyjměte použitý 
zásobník z montážních lišt a uvolněte uvolňovací páku bloku nábojky. JPX6 
je nyní připraven k nabití novým zásobníkem. 
 

 

       Páka pro uvolnění zásobníku 
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BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE  
 

Minimální vzdálenost pro zásah do oblasti obličeje nebo očí útočníka je 1,5 

metru, měřeno od trysky k cíli. Pokud jste již příliš blízko, postupujte následovně:  

 

 
1. Vystřelte první dávku do  2. Využijte momentu překvapení 

útočníkova trupu.  a udělejte par kroků zpět do 

bezpečné vzdálenosti 1.5 m od 

útočníka. 

  
3. Vystřelte druhou nábojku do  4. Unikněte z prostoru 

    útočníkova obličeje.     a zavolejte policii. 
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Nikdy nestřílejte JPX6 nikomu do obličeje nebo do očí ze 
vzdálenosti menší než 1,5 metru. Vzhledem k vysoké rychlosti 

proudu kapaliny vypouštěné z nábojek s dráždivou látkou i ze cvičných nábojek 
může dojít k trvalému poškození zraku nebo jinému vážnému poranění. Minimální 
vzdálenost 1,5 metru se měří od ústí zařízení k cíli, ne z místa, kde se stojíte. 
 

Cílová oblast  
Tvář je primární oblastí. JPX6 by měl být zaměřen na nos. Minimální vzdálenost 
ke střelbě na obličej nebo oči útočníka je 1,5 metru. Pokud jste již příliš blízko, 
postupujte podle výše uvedeného popisu. Vystřelení JPX6 ze vzdálenosti menší 
než 1,5 metru může vést k trvalému poškození zraku nebo jinému vážnému 
poranění 
 

 

 

 

MÍŘENÍ A ÚČINNÉ POUŽITÍ  
 

Nikdy nestřílejte JPX6 nikomu do obličeje nebo do očí ze 

vzdálenosti menší než 1,5 metru. Vzhledem k vysoké rychlosti 

proudu kapaliny vypouštěné z nádobek s pepřovým sprejem i ze cvičných 

nábojek může dojít k trvalému oslepnutí, smrti nebo jinému vážnému zranění.  
 
Miřte na obličej cílové osoby, protože dráždivá látka působí nejsilněji na sliznice 
(ústa, nos, oči). Pro pomoc při míření je JPX6 vybaven otevřenými mířidly. 
Volitelně je k dispozici integrovaný laser pro zaměření cíle. 
  

 Důležité je naučit se správně vyhodnocovat bezpečnou 

vzdálenost 1,5 metru pomocí opakovaných tréninkových cvičení! 

Opakované tréninkové cvičení je nezbytné pro správné vyhodnocení 

bezpečné vzdálenosti, aby byl JPX6 bezpečně použit v případě nouze. 
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Vysoká rychlost proudu kapaliny (97 m/s) zvyšuje pravděpodobnost, že kapalina 
pronikne kolem brýlí, přes látkové roušky a jiné masky s otvory pro oči. Při 
kontaktu se účinky projeví během několika sekund. Příznaky obvykle trvají po 
dobu asi 45–60 minut bez trvalých následků. 

 
 
Maximální dostřel JPX6 je přibližně 7 metrů pro ostré i tréninkové nábojky. 
Minimální dosah (bezpečná vzdálenost) pro vystřelení do obličeje nebo očí 
útočníka je 1,5 metru. 
 

 
Vyrovnejte mířidla tak, aby mířidla byla 
vodorovně vyrovnaná.  

 

 

 

 

 
 

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE  
 

JPX6 neobsahuje hnací plyn, který je škodlivý pro životní prostředí. Po 
dosažení data spotřeby se doporučuje, aby majitel před likvidací provedl 
vystřelení prošlých nábojek v bezpečném venkovního prostředí a pak si koupil 
náhradní zásobník. Nábojky se musí likvidovat pouze vystřelené, a to ve 
sběrném dvoře. Nikdy nelikvidujte nevystřelenou nábojku. 

 

0.6m @ 7m 
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LASEROVÝ ZNAČKOVAČ  
 

Kromě otevřených mířidel nabízí JPX6 volitelný laserový značkovač pro zlepšení 
přesnosti míření. Když míříte nesměřujte laserovým zaměřovačem do očí cíle, ale 
miřte na bradu. Laser je ovládán oboustranným přepínačem umístěným pod 
lučíkem spouště. Laser je napájen dvěma bateriemi CR2032. Laserový 
zaměřovací systém obsahuje laserový modulu, spínač a vodotěsný prostor pro 
baterie. 

 
DŮLEŽITÉ: Bezpečnostní štítky musí zůstat na JPX6 za všech okolností. Při 
aktivaci laseru dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění očí. 
 

  

 
 
 

 

 
 

Výstup laserového  

paprsku 

 

 

 

 

 

 
  

Oboustranný laserový 

spínač 

Prostor pro 

baterie 
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PŘÍSLUŠENSTVÍ 
 

Jako příslušenství jsou pro JPX6 dostupné různé modely pouzder. Obraťte se 
na svého prodejce nebo distributora pro více informací. Různé příslušenství, 
jako např. svítilna, audio/video záznamové zařízení může být namontováno 
na integrovanou Picantinny rail. Některé z těchto doplňků mohou být k 
dispozici pouze státním profesionálním složkám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JPX6 nevyžaduje žádnou údržbu. Pokud je rám znečištěný, vyčistěte plastový 
povrch vlhkým hadříkem. Mokré plochy osušte suchým hadříkem. Nesnažte se 
otevřít rám, protože vnitřní mechanismus nevyžaduje žádnou údržbu, můžete tím 
JPX6  nenávratně poškodit. Otevření rámu rovněž ruší platnost záruky. V případě 
poruchy se obraťte na prodejce / distributora, od kterého jste JPX6 zakoupili.  
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SPECIFIKACE 
 

 
Rozměry:  Délka: 193mm 
 Výška:  125 mm 
 Šířka: 37 mm 

Hmotnost:  Pažba: 350 g standartní 
  370 g s volitelným laserem 
 Blok nábojky: 228 g nabitý 

Minimum / Maximum Rozsah:  1.5 to 7.0 m OC 

 1.5 to 7.0 m Trénink 

Provozní režim:  S automatickým přepínáním  
 

Objem:  4 nábojky, 
 10 ml dráždivé látky na nábojku 
 

Rychlost proudící látky: 125 m / sec 
 

Teplotní rozsah:  -20°C do +60°C 

 

Materiál: Polymer 

 

Barva:  Černá nebo oranžová 
 

Mířidla:  Otevřená mířidla, 
 Integrovaný laserový značkovač 

 

Laser (volitelný): 2 ks baterií CR2032 
 

Vlastnosti:  Picatinny Mil-spec rail - kolejnička pro 
upevnění příslušenství např. svítilny 

 
 
Klasifikace: 
V ČR je JPX6 Jet Defender včetně dalších výrobních provedení zařazen ČÚZZS 
Praha Rozhodnutím č. 91-03910-10 ze dne 2.5.2011 jako zbraň kategorie „D“. 
Výrobek je volně prodejný osobám starším 18 let.  
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ZÁRUKA 
 

V souladu s níže uvedenými podmínkami a omezeními, distributor přijímá záruku 
na vady materiálu a provedení, které mají nepříznivý vliv na provoz po dobu dvou 
(2) let od data zakoupení původním spotřebitelem. 
 
 

 

 
Individuální sériové číslo se nachází pod páčkou na uvolnění zásobníku na rámu.  
 
Prosím, uchovejte si účtenku jako doklad o nákupu. 
 
Chcete-li uplatnit nárok v rámci této záruky, obraťte se na prodejce / distributora a 
požádejte o pokyny k vrácení zařízení.  
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OMEZENÍ ZÁRUKY 

 

Záruka zaniká, pokud nastane některá z následujících situací: 

(1) nejsou dodržován pokyny v Návodu na použití a bezpečnostní 
pokyny; 

(2) JPX6 nebo jeho části byly pozměněny nebo upraveny oproti 
jejich původnímu stavu;  

(3) došlo k nesprávnému používáním, zneužití nebo nesprávné 
údržbě; 

(4) rám byl rozmontován; nebo 

(5) byly použity jiné než originální nábojky. 
 

Záruka se nevztahuje nad rámec výše popsaných podmínek. Jediným a 
výhradním nárokem na základě této záruky je oprava nebo výměna vašeho 
JPX6, na základě vlastního uvážení distributora. 

Všechna prohlášení a omezení odpovědnosti budou platit i v případě, že 
omezená náprava opravou a výměnou selhává ve svém základním účelu. 

Jakékoliv kroky vůči distributorovi na základě údajného porušení této 
záruky musí být uplatněny do jednoho (1) roku od reklamovaného 
porušení. 

 
 
 
Dovozce a výhradní distributor pro ČR: 
DEFENDIA LAND s.r.o. 
Milíčova 1343/16 
702 00 Moravská Ostrava, Ostrava 
Tel: +420735179356 
e-mail: info@defendia.cz 
 

 

 

                   

                   Označení ČÚZZS Praha 

mailto:info@defendia.cz

