
iPod touch – Důležité informace 
o produktu
Tento Průvodce důležitými informacemi o produktu obsahuje informace o bezpečnosti, 
zacházení, předpisech, licenci na software a jednoleté omezené záruce pro iPod touch. 

Informace o recyklaci, likvidaci a další informace týkající se životního prostředí  
naleznete v dokumentu iPod touch – Uživatelská příručka na adrese:  
support.apple.com/cs_CZ/manuals/ipodtouch

±

�  Chcete-li se vyhnout úrazům, přečtěte si před použitím iPodu touch níže uvedené 
pokyny pro použití a bezpečnostní informace. Podrobné pokyny pro použití naleznete 
v dokumentu iPod touch – Uživatelská příručka, který si můžete přečíst v iPodu touch 
na adrese help.apple.com/ipodtouch, nebo můžete použít záložku Příručka iPod touch 
v prohlížeči Safari. Dokumenty iPod touch - Uživatelská příručka a nejnovější 
verzi těchto Důležitých informací o produktu si lze též stáhnout na adrese 
support.apple.com/cs_CZ/manuals/ipodtouch.

Licenční ujednání o softwaru
Používáním iPodu touch uživatel dává najevo souhlas se smluvními podmínkami 
společnosti Apple a třetích stran, které lze nalézt na adrese:   www.apple.com/legal/sla

Důležité informace o bezpečnosti a manipulaci

UPOZORNĚNÍ:  Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může způsobit požár, zásah 
elektrickým proudem či jiný úraz nebo také poškození iPodu touch či jiného majetku.

Nošení iPodu touch a manipulace s ním  iPod touch obsahuje citlivé součásti. iPod touch 
je třeba chránit před pádem, demontáží, mikrovlnným zářením, vysokými teplotami, 
potřísněním barvami a zasouváním cizích předmětů do jeho konektorů. Nepoužívejte 
iPod touch, je-li poškozen – má-li například naprasklý nebo proražený plášť nebo byl 
poškozen stykem s vodou.



Čelní strana iPodu touch je vyrobena ze skla. Pokud iPod touch spadne na tvrdý povrch 
nebo je vystaven silnému nárazu, tlaku, ohybovému namáhání nebo jiné deformaci, sklo 
se může rozbít. Pokud se sklo roztříští nebo popraská, nedotýkejte se jej a nepokoušejte 
se odstranit úlomky. V takovém případě iPod touch nepoužívejte, dokud nebude sklo 
vyměněno společností Apple nebo v autorizovaném servisu společnosti Apple. Sklo 
rozbité v důsledku nesprávného používání není předmětem záruky. Pokud chcete předejít 
poškrábání či odření zařízení, použijte některé ze samostatně prodávaných pouzder.

Udržování vnějšího povrchu iPodu touch v čistém stavu  Pokud iPod touch přijde do 
styku se znečisťujícími látkami, jako je inkoust, barviva, líčidla, bláto, jídlo, olej nebo různé 
kosmetické přípravky, ihned jej očistěte.  Chcete-li iPod touch očistit, odpojte všechny 
kabely a iPod touch vypněte (stiskněte a podržte tlačítko Zapnout/Vypnout a přesuňte 
jezdec na obrazovce). Poté použijte měkkou navlhčenou látku bez chloupků a žmolků. 
Chraňte otvory před vniknutím vody. K čištění iPodu touch nepoužívejte čisticí prostředky 
na okna a pro domácnost, aerosolové rozprašovače, rozpouštědla, alkohol, amoniak ani 
brusné přípravky. Skleněný kryt je opatřen vrstvou odpuzující tuky a olej. Odpuzující 
funkce této vrstvy při běžném používání časem slábne. Otírání obrazovky materiály 
s brusnými účinky tento efekt oslabuje ještě více a může vést k poškrábání skla.

Ochrana před vodou a vlhkostí  Nevystavujte iPod touch vodě ani dešti ani s ním 
nemanipulujte ve vlhkém prostředí, například u bazénu nebo v koupelně. Chraňte 
iPod touch před nechtěným kontaktem s jídlem a nápoji. V případě namočení odpojte od 
iPodu touch všechny kabely a vypněte jej. Poté jej očistěte a před dalším zapnutím nechte 
důkladně vyschnout. Nepokoušejte se iPod touch vysušit pomocí vnějšího zdroje tepla, 
jako je mikrovlnná trouba nebo vysoušeč vlasů. Na poškození iPodu touch způsobené 
kontaktem s tekutinami se nevztahuje záruka.

Výměna baterie, opravy a úpravy iPodu touch  iPod touch se nikdy nepokoušejte 
sami opravovat ani upravovat; neobsahuje žádné součásti určené k výměně uživatelem. 
Při neodborné demontáži iPodu touch mohou vzniknout škody, na které se nevztahuje 
záruka. Pokud byl iPod touch ponořen do vody, proražen nebo spadl z výšky, nepoužívejte 
jej a nechte jej opravit v autorizovaném servisu Apple. Servisní práce smí být prováděny 
pouze v pobočkách společnosti Apple nebo v autorizovaném servisu Apple. Informace  
o servisu najdete na adrese: www.apple.com/support/ipodtouch

Výměna baterie  Dobíjecí baterii v iPodu touch se nikdy nepokoušejte vyměňovat sami. 
Výměnu dobíjecí baterie smí provádět pouze odborní pracovníci poboček společnosti 
Apple a autorizovaných servisů Apple. Informace o servisech zajišťujících výměnu baterií 
najdete na webových stránkách:  www.apple.com/cz/batteries/replacements.html

Nabíjení iPodu touch  K nabíjení iPodu touch používejte vždy pouze dodávaný kabel 
dokový konektor – USB připojený k síťovému adaptéru Apple USB nebo k rozhraní USB 
s dostatečným příkonem v jiném zařízení, které odpovídá standardu USB 2.0, případně 
jiný produkt značky Apple nebo příslušenství určené pro spolupráci s iPodem touch či 
příslušenství jiného výrobce certifikované logem „Made for iPod“ společnosti Apple.



Před použitím jakýchkoli dalších produktů a příslušenství s iPodem touch si přečtěte 
příslušné bezpečnostní pokyny. Společnost Apple neodpovídá za funkčnost příslušenství 
jiných výrobců ani za jejich vyhovění bezpečnostním a regulačním předpisům.

Pokud pro nabíjení iPodu touch používáte síťový adaptér Apple USB, vždy před zapojením 
do zásuvky zkontrolujte, zda je správně sestaven. Poté úplně zasuňte síťový adaptér Apple 
USB do zásuvky. Nepřipojujte nebo neodpojujte síťový adaptér Apple USB vlhkýma rukama.

Síťový adaptér Apple USB se může při běžném používání zahřát. V okolí síťového adaptéru 
Apple USB umožněte dostatečné větrání a zacházejte s ním opatrně. Pokud nastane 
cokoliv z následujícího, síťový adaptér Apple USB odpojte: 
• Šňůra nebo zástrčka adaptéru je roztřepená nebo poškozená. 
• Adaptér byl vystaven dešti, vysoké vlhkosti nebo byl polit. 
• Plášť adaptéru je poškozen. 
• Adaptér zřejmě potřebuje údržbu nebo opravu. 
• Adaptér je třeba vyčistit. 

Předcházení poškození sluchu  Při používání vestavěného reproduktoru, náhlavních 
sluchátek, peckových sluchátek nebo naslouchátka s vysokou hlasitostí hrozí riziko 
trvalého poškození sluchu. Používejte pouze náhlavní sluchátka, pecková sluchátka, 
naslouchátka a reproduktory, které jsou s iPodem touch kompatibilní. Před zasunutím 
sluchátek do uší vždy nejprve zapněte přehrávání zvuku a zkontrolujte hlasitost. Během 
poslechu si můžete zvyknout na vyšší hlasitost zvuku, která se může jevit jako normální, 
ale může poškozovat váš sluch. Pokud se vyskytne zvonění v uších nebo dojem zastřeného 
hlasu, ukončete poslech a nechte si vyšetřit sluch. Čím vyšší je hlasitost, tím kratší je doba 
před možným postižením sluchu. Audiologové doporučují pro ochranu sluchu následující:  
• Poslech z vestavěného reproduktoru, náhlavních sluchátek, peckových sluchátek či 

naslouchátek při vysoké úrovni hlasitosti omezte na co nejkratší dobu.
• Nezvyšujte hlasitost pro překrytí hluku okolí.
• Snižte hlasitost, pokud neslyšíte hovor lidí ve vaší blízkosti.

Informace o nastavení limitu hlasitosti iPodu touch naleznete v dokumentu iPod touch – 
Uživatelská příručka.

Bezpečnost při řízení auta či jízdě na kole  Používání iPodu touch při řízení auta nebo jízdě 
na kole může odvádět vaši pozornost. Uživatelům, které iPod touch při řízení vozidel nebo 
jízdě na kole ruší či rozptyluje, se doporučuje před použitím iPodu touch vždy zaparkovat 
mimo vozovku. Při řízení motorových vozidel a při jízdě na kole se použití iPodu touch 
nedoporučuje, a to samostatně ani se sluchátky (i když jsou usazena pouze na jednom uchu), 
a v některých oblastech je dokonce zakázáno předpisy. Seznamte se s místními právními 
předpisy a omezeními upravujícími používání mobilních zařízení, jako je iPod touch, platnými 
v oblastech, ve kterých řídíte auto nebo jezdíte na kole, a dodržujte je.

Bezpečná navigace  Při určování přesné polohy, blízkosti objektů, orientace, vzdálenosti, 
dopravní situace a směru jízdy se nikdy nespoléhejte jen na aplikace v iPodu touch 
poskytující mapy, orientační služby, dopravní informace, směrové pokyny a polohovou 
navigaci. Tyto aplikace by měly být používány pouze pro základní navigační asistenci.



Mapy, trasy a aplikace pracující se zeměpisnou polohou závisejí na datových službách.  
Tyto datové služby mohou být bez upozornění změněny a nemusí být k dispozici  
ve všech oblastech – mapy, digitální kompas, trasy a polohové údaje proto nemusí  
být vždy dostupné, přesné ani úplné.

Nepoužívejte polohové aplikace při činnostech vyžadujících vaši plnou pozornost.  
V oblastech, ve kterých používáte iPod touch, se vždy řiďte dopravním značením  
a platnými právními předpisy a nařízeními. 

Záchvaty, ztráta vědomí a únava očí  Určité malé procento osob v populaci může být při 
vystavení prudkým světelným efektům či zábleskovému světlu (například při hraní her nebo 
sledování videa) náchylné k dočasným výpadkům smyslového vnímání (tzv. blackout) nebo 
k záchvatům (přestože dosud žádný neměli). Pokud trpíte podobnými obtížemi nebo pokud 
se vyskytly ve vaší rodině, poraďte se před hraním her (jsou-li k dispozici) nebo sledováním 
videa v iPodu touch se svým lékařem. Pokud se u vás vyskytnou bolesti hlavy, zatmění ,  
křeče, záchvaty, záškuby v očích nebo svalech, ztráta vědomí, bezděčný pohyb nebo 
zmatenost, přestaňte používat iPod touch a poraďte se s lékařem. Chcete-li snížit riziko 
možných bolestí hlavy, výpadků vnímání, záchvatů a dočasných poruch vidění, vyhněte se 
dlouhodobému nepřetržitému používání iPodu touch, displej sledujte z větší vzdálenosti, 
používejte iPod touch v dobře osvětlené místnosti a dodržujte časté přestávky. 

Opakované pohyby  Pokud na iPodu touch provádíte činnosti spojené s opakovanými 
pohyby, jako je psaní nebo hraní her, mohou se u vás příležitostně dostavit nepříjemné 
pocity v rukou, pažích, ramenech, v oblasti krku či v jiných částech těla. Dělejte časté 
přestávky a pokud pociťujete nepohodlí při nebo po těchto činnostech, ukončete 
používání a navštivte lékaře.

Automobily vybavené airbagem  Při nafukování airbagu působí mimořádně velká síla. 
Neukládejte iPod touch ani žádné jeho příslušenství do prostoru před airbagem ani do 
dráhy rozvíjení airbagu.

Prostředí s rizikem výbuchu  V oblastech, kde hrozí nebezpečí výbuchu, vždy iPod touch 
vypněte. V těchto prostředích iPod touch ani nenabíjejte a respektujte všechny výstražné 
tabule a pokyny. Jakákoli jiskra může v takových oblastech způsobit výbuch nebo požár 
s následkem vážných poranění nebo dokonce smrti.

Oblasti s možným rizikem výbuchu jsou často zřetelně vyznačeny (nemusí to však být 
pravidlem). Mohou k nim patřit zóny čerpání pohonných hmot (například čerpací stanice), 
zařízení pro skladování nebo přepravu paliv nebo chemických látek, vozidla využívající 
zkapalněné ropné plyny (například propan nebo butan), oblasti, kde vzduch obsahuje 
chemické látky nebo částice (například zrnkový nebo kovový prach či jiné prachové 
částice) a všechny další prostory, kde se obvykle doporučuje vypnout motor auta.

Použití konektorů, portů a tlačítek  Při zapojování konektorů do zdířek a tisknutí 
tlačítek nepoužívejte nepřiměřenou sílu. Mohli byste tak způsobit poškození, na které 
se nevztahuje záruka. Ujistěte se, že v zásuvce nejsou překážky. Pokud nelze konektor 
jednoduše zasunout do zásuvky, pravděpodobně není pro zásuvku určený. V případě  
potíží zkontrolujte, zda zapojení nebrání cizí těleso, zda konektor odpovídá zdířce  
a zda je propojujete ve správné poloze.



Příslušenství a výkon bezdrátového připojení  Některé prvky příslušenství k iPhonu 
nejsou s iPodem touch plně kompatibilní. Zapnutím letového režimu iPodu touch můžete 
zabránit slyšitelnému vzájemnému rušeni mezi iPodem touch a jeho příslušenstvím. 
Při zapnutém letovém režimu nelze používat funkce, které vyžadují bezdrátovou 
komunikaci. Za určitých podmínek mohou některé součásti příslušenství ovlivnit výkon 
bezdrátových funkcí iPodu touch. Otočením nebo přemístěním iPodu touch a připojeného 
příslušenství můžete výkon bezdrátových funkcí zlepšit.

Udržování iPodu touch v přípustném rozmezí teplot  iPod touch používejte v rozmezí 
teplot 0 až 35 ºC a skladujte v rozmezí teplot -20 až 45 ºC. Nízké nebo vysoké teploty 
mohou přechodně zkrátit výdrž baterie nebo dočasně zabránit správné funkci iPodu touch. 
Ponecháte-li iPod touch v zaparkovaném automobilu nebo na přímém slunci, mohou 
být tato rozmezí provozních a skladovacích teplot překročena. Chraňte iPod touch 
před velkými výkyvy teploty a vlhkosti, při kterých může na povrchu iPod touch i uvnitř 
docházet ke kondenzaci vodních par.

Zahřívání iPodu touch při běžném používání nebo nabíjení baterie je normální jev. Plášť 
iPodu touch slouží jako chladicí plocha, která odvádí teplo z vnitřku iPodu touch do 
chladnějšího okolního prostředí.

Vystavení energii v pásmu rádiových frekvencí  iPod touch přijímá a vysílá 
prostřednictvím své antény energii v pásmu rádiových frekvencí (RF). Anténa rozhraní 
Wi-Fi a Bluetooth® se nachází poblíž levého horního rohu iPodu touch. iPod touch je 
navržen, testován a vyroben tak, aby vyhovoval limitům pro vystavení energii v pásmu 
rádiových frekvencí stanoveným mezinárodními regulačními orgány, mezi které patří 
FCC ve Spojených Státech, IC v Kanadě, MIC v Japonsku a Rada EU. Výkon v pásmu 
rádiových frekvencí, jemuž je vystaven lidský organismus, se udává pomocí „specifické 
míry absorpce“ (SAR). Limity SAR pro technologii Wi-Fi a Bluetooth mají v případě FCC 
a IC hodnotu 1,6 W/kg a v případě Rady EU hodnotu 2,0 W/kg. iPod touch byl testován 
a shledán vyhovujícím standardům FCC, IC a předpisů Rady EU pro vystavení rádiovým 
frekvencím pro činnost mobilních telefonů, zařízení Wi-Fi a Bluetooth. Při testech SAR je 
iPod touch držen ve standardní provozní poloze (tj. u těla uživatele) a výkon rádiového 
přenosu je nastaven na maximální možnou úroveň. Úrovně SAR, kterým je organismus 
uživatele vystaven při běžném používání, mohou být nižší než maximální úrovně SAR. 
Při běžném používání je u iPodu touch automaticky nastaven nejnižší výkon rádiových 
přenosů, který je ke komunikaci s bezdrátovou sítí potřeba. Při běžném nošení se 
doporučuje iPod touch udržovat ve vzdálenosti alespoň 1,5 cm od těla a zajistit tak, 
aby úrovně expozičního příkonu nepřekročily maximální úroveň. Nepoužívejte pouzdra 
s kovovými součástmi. Zařízení bylo testováno v souladu se standardy a postupy 
měření definovanými v následujících dokumentech: FCC OET Bulletin 65, příloha C 
(vydání 01-01), IEEE 1528-2003 a RSS 102 pro Kanadu, vydání 4, březen 2010. iPod touch 
odpovídá doporučení Evropské rady z 12. července 1999 pro limity vystavení veřejnosti 
elektromagnetickým polím [1999/519/EC]. Míra vystavení energii v pásmu rádiových 
frekvencí závisí na době působení a na vzdálenosti od zdroje. Máte-li obavy z působení 
rádiových frekvencí, udržujte iPod touch dále do těla a zkraťte dobu jeho používání v době, 
kdy jeho rádiová zařízení komunikují s bezdrátovými sítěmi.



Další informace  Další informace o vystavení organismu energii v pásmu rádiových 
frekvencí najdete na stránce s bezpečnostními informacemi (Radio Frequency Safety) 
organizace FCC na adrese:  www.fcc.gov/oet/rfsafety

Informace o vědeckém výzkumu souvisejícím s vystavením energii v pásmu rádiových 
frekvencí najdete ve výzkumné databázi EMF spravované Světovou zdravotnickou 
organizací na adrese:  www.who.int/peh-emf/research/database

Rušení rádiových frekvencí  Emise rádiových frekvencí z elektronických zařízení mohou 
negativně ovlivnit funkci jiných elektronických zařízení a způsobit jejich selhání. I když 
byl iPod touch navržen, testován a vyroben tak, aby vyhovoval omezením upravujícím 
emise rádiových frekvencí v zemích, jako jsou Spojené státy, Kanada, státy Evropské unie, 
Japonsko a další, mohou bezdrátové vysílače a elektrické obvody v iPodu touch způsobit 
rušení jiných elektronických zařízení. Proto prosím dbejte následujících opatření:

Letecká přeprava  Při cestování letadlem může být použití iPodu touch zakázáno. 
Informace o vypnutí bezdrátových přenosů v iPodu touch naleznete v dokumentu 
iPod touch  – Uživatelská příručka.

Vozidla  Emise rádiových frekvencí z iPodu touch mohou ovlivňovat elektronické systémy 
motorových vozidel. S dotazy týkajícími se vašeho dopravního prostředku se obraťte na 
výrobce nebo zástupce výrobce.

Kardiostimulátory   Osoby s kardiostimulátory by měly dodržovat následující opatření, 
jejichž cílem je předejít případnému rušení kardiostimulátoru:
• vždy udržovat iPod touch ve větší vzdálenosti než 15 cm od kardiostimulátoru (pokud 

je zařízení zapnuté),
• nenosit iPod touch v náprsní kapse.

Pokud máte podezření, že dochází k rušení, okamžitě iPod touch vypněte.

Další léčebné přístroje  Pokud používáte jakékoliv jiné osobní léčebné zařízení, poraďte 
se s výrobcem zařízení nebo lékařem o tom, zda je zařízení dostatečně odstíněné od 
rádiových frekvencí vysílaných iPodem touch.

Zdravotnická zařízení  Nemocnice a zdravotnická zařízení mohou používat vybavení, které 
je citlivé na vysílání rádiových frekvencí. Vypněte iPod touch vždy, když vás k tomu vyzve 
personál nebo informační tabule. 

Oblasti prací s trhavinami a vyhrazené prostory se zákazem  iPod touch vždy vypněte 
v oblastech označených tabulemi „práce s trhavinami“ nebo nápisy vyzývajícími k vypnutí 
mobilních telefonů a zařízení pro obousměrný rádiový přenos. Dodržujte všechny příkazy 
a zákazy.

Udržování pláště iPodu touch v čistotě  Chcete-li iPod touch očistit, odpojte od něj 
všechny kabely a vypněte jej (stiskněte a přidržte tlačítko Zapnout/Vypnout a přesuňte 
jezdec na obrazovce). Poté použijte měkkou navlhčenou látku bez chloupků a žmolků. 
Chraňte otvory před vniknutím vody. Pro čištění iPodu touch nepoužívejte čisticí 
prostředky na okna a pro domácnost, aerosolové rozprašovače, rozpouštědla, alkohol, 
amoniak ani abraziva.



Certifikace a vyhovění předpisům 
Certifikační označení a označení o shodě s předpisy specifická pro konkrétní zařízení 
najdete v iPodu touch. V části Nastavení > Obecné > Informace > Standardy.

Japonsko   Jižní 
Afrika

Rusko

EU

 

Spojené 
arabské 
emiráty  

Singapur

Důležité upozornění:  Změny a úpravy tohoto produktu, které nejsou schváleny společností 
Apple, mohou vést k porušení shody s požadavky EMC na elektromagnetická zařízení a ke 
ztrátě oprávnění tento produkt provozovat. Shoda tohoto produktu s požadavky EMC 
byla testována za podmínek, které zahrnovaly použití periferních zařízení Apple a také 
propojení systémových komponent stíněnými kabely a konektory Apple. V zájmu omezení 
možného rušení radiopřijímačů, televizorů a dalších elektronických zařízení je důležité 
používat kompatibilní periferní zařízení a propojit systémové komponenty stíněnými 
kabely a konektory.

FCC - Prohlášení o shodě 
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following 
two conditions:  

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any 
interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment 
generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If 
this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can 
be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 

receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



Kanada - Prohlášení o shodě 
Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. Cet appareil numérique de 
la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. This device complies with RSS 
210 of Industry Canada. This Class B device meets all the requirements of the Canadian 
interference-causing equipment regulations. Cet appareil numérique de la Classe B 
respecte toutes les exigences du Réglement sur le matériel brouilleur du Canada.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is 
subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) 
this device must accept any interference, including interference that may cause undesired 
operation of the device.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d’Industrie Canada. Le 
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas 
provoquer d’interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris 
celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l’appareil.

Shoda se směrnicemi Evropské unie 
Toto vybavení vyhovuje požadavkům na vystavení rádiovým frekvencím (RF Exposure 
Requirement) 1999/519/EC uvedeným v doporučení Evropské Rady z 12. července 1999, 
které se týká omezení vystavení veřejnosti elektromagnetickým polím (0–300 GHz).

Toto bezdrátové zařízení splňuje požadavky směrnice R&TTE.

Europe—EU Declaration of Conformity
Български  Apple Inc. декларира, че този клетъчен, Wi-Fi, Bluetooth предавател е в 
съответствие със съществените изисквания и другите приложими правила на Директива 
1999/5/ЕС.
Česky  Apple Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení s Wi-Fi a Bluetooth rozhraním je ve shodě 
se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk  Undertegnede Apple Inc. erklærer herved, at følgende udstyr Wi-Fi & Bluetooth 
overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch  Hiermit erklärt Apple Inc., dass sich das Gerät Wi-Fi & Bluetooth in Übereinstimmung 
mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der 
Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti  Käesolevaga kinnitab Apple Inc. seadme Wi-Fi & Bluetooth vastavust direktiivi 1999/5/EÜ 
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English  Hereby, Apple Inc. declares that this Wi-Fi & Bluetooth device is in compliance with the 
essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español  Por medio de la presente Apple Inc. declara que este dispositivo Wi-Fi & Bluetooth 
cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles 
de la Directiva 1999/5/CE.



Ελληνική  Mε την παρούσα, η Apple Inc. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή κινητού, Wi-Fi και 
Bluetooth συμμορφώνεται προς τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της 
Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Français  Par la présente Apple Inc. déclare que l’appareil Wi-Fi & Bluetooth est conforme aux 
exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Íslenska  Hér með lýsir Apple Inc. yfir því að Wi-Fi & Bluetooth er í samræmi við grunnkröfur og 
aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano  Con la presente Apple Inc. dichiara che questo dispositivo Wi-Fi & Bluetooth è conforme 
ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski  Ar šo Apple Inc. deklarē, ka Wi-Fi & Bluetooth ierīce atbilst Direktīvas 1999/5/EK 
būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių  Šiuo Apple Inc deklaruoja, kad šis Wi-Fi & Bluetooth atitinka esminius reikalavimus ir 
kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Magyar  Alulírott, Apple Inc. nyilatkozom, hogy a Wi-Fi & Bluetooth megfelel a vonatkozó 
alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Malti  Hawnhekk, Apple Inc., jiddikjara li dan l-apparat Wi-Fi & Bluetooth jikkonforma mal-
ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Nederlands  Hierbij verklaart Apple Inc. dat het toestel Wi-Fi & Bluetooth in overeenstemming is 
met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk  Apple Inc. erklærer herved at dette Wi-Fi- og Bluetooth-apparatet er i samsvar med de 
grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski  Niniejszym Apple Inc. oświadcza, że Wi-Fi & Bluetooth jest zgodny z zasadniczymi 
wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português  Apple Inc. declara que este Wi-Fi & Bluetooth está conforme com os requisitos 
essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Româna  Prin prezenta Apple Inc. declară că acest aparat Wi-Fi & Bluetooth este in conformitate 
cu cerinţele esenţiale şi cu celelalte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Slovensko  Apple Inc. izjavlja, da je ta Wi-Fi & Bluetooth v skladu z bistvenimi zahtevami in 
ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky  Apple Inc. týmto vyhlasuje, že Wi-Fi & Bluetooth spĺňa základné požiadavky a všetky 
príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi  Apple Inc. vakuuttaa täten että Wi-Fi & Bluetooth tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY 
oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska  Härmed intygar Apple Inc. att denna Wi-Fi & Bluetooth-enhet står I överensstämmelse 
med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 
1999/5/EG.

Prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na adrese:   
www.apple.com/euro/compliance



iPod touch lze používat v následujících zemích Evropského společenství a EFTA:

Omezení v rámci Evropského společenství 
Français  Pour usage en intérieur uniquement. Consultez l’Autorité de Régulation 
des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) pour connaître les limites 
d’utilisation des canaux 1 à 13. www.arcep.fr

Tchaj-wanská bezdrátová prohlášení

Prohlášení o shodě pro Japonsko – Prohlášení VCCI, třída B
情報処理装置等電波障害自主規制について
この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術
装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテ
レビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Prohlášení pro baterie  
pro Tchaj-wan

Prohlášení s upozorněním 
pro Koreu

B ( )

(B ) 

, 

.

Prohlášení pro baterie pro Čínu



Jednoletá (1) omezená záruka Apple – iPod
Pouze pro produkty značky Apple

JAK S TOUTO ZÁRUKOU SOUVISÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY PRÁV 
SPOTŘEBITELE

TATO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE URČITÁ PRÁVA, PŘIČEMŽ MŮŽETE MÍT DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ 
SE LIŠÍ STÁT OD STÁTU (NEBO ZEMĚ ČI OBLASTI). S VÝJIMKAMI POVOLENÝMI ZÁKONEM 
SPOLEČNOST APPLE NEVYLUČUJE, NEOMEZUJE ANI NERUŠÍ ŽÁDNÁ PRÁVA, JEŽ MŮŽETE 
MÍT, A TO VČETNĚ PRÁV PLYNOUCÍCH Z NESOULADU S KUPNÍ SMLOUVOU. K SPRÁVNÉMU 
POCHOPENÍVŠECH VAŠICH PRÁV, JE NUTNÉ SI PROSTUDOVAT ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, OBLASTI 
ČI STÁTU.

OMEZENÍ ZÁRUKY, JEŽ SE MOHOU DOTÝKAT PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE 
OCHRANY PRÁV SPOTŘEBITELE 

V ROZSAHU POVOLENÉM SE ZÁKONEM JE TATO ZÁRUKA A NÁPRAVNÉ PROSTŘEDKY 
Z NÍ PLYNOUCÍ VÝLUČNÉ A JSOU POSKYTOVÁNY MÍSTO VŠECH OSTATNÍCH ZÁRUK, 
NÁPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNEK, AŤ JIŽ ÚSTNÍCH, PÍSEMNÝCH, ZÁKONNÝCH, 
VÝSLOVNÝCH ČI ODVOZENÝCH. V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM SE SPOLEČNOST 
APPLE ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH ZÁKONNÝCH NEBO ODVOZENÝCH ZÁRUK, MIMO JINÉ VČETNĚ 
ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A ZÁRUK VŮČI SKRYTÝM ČI 
LATENTNÍM VADÁM. POKUD SE SPOLEČNOST APPLE NEMŮŽE PRÁVNĚ ZŘÍCI TĚCHTO ZÁRUK 
A NAPRÁVANÝCH PROSTŘEDKŮ, PAK SPOLEČNOST APPLE OMEZUJE DOBU TRVÁNÍ  
A NÁHRADY PODLE TĚCHTO ZÁRUK NA DOBU TÉTO VÝSLOVNÉ ZÁRUKY A NA OPRAVU NEBO 
VÝMĚNU, JAK JE POPSÁNO NÍŽE, A TO DLE ROZHODNUTÍ SPOLEČNOSTI APPLE. NĚKTERÉ 
STÁTY (ZEMĚ A OBLASTI) NEPOVOLUJÍ OMEZENÍ DOBY TRVÁNÍ ODVOZENÉ ZÁRUKY (NEBO 
PODMÍNEK), A PROTO JE MOŽNÉ, ŽE SE VÁS VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NETÝKAJÍ.

NA CO SE TATO ZÁRUKA VZTAHUJE?
Společnost Apple poskytuje záruku na hardwarové produkty a příslušenství značky Apple 
obsažené v původním obalu („Produkt Apple“) v rozsahu vad materiálu a zpracování 
při normálním používání v souladu s pokyny zveřejněnými společností Apple po dobu 
JEDNOHO (1) ROKU od data prvního maloobchodního nákupu koncovým uživatelem 
(„Doba záruky“). Pokyny zveřejněné společností Apple zahrnují zejména informace 
uvedené v technických specifikacích, uživatelských příručkách a servisních sděleních. 

NA CO SE TATO ZÁRUKA NEVZTAHUJE?
Tato záruka se nevztahuje na žádný jiný hardwarový produkt ani software jiné společnosti, 
a to ani v případě, že je přibalen nebo prodáván společně s hardwarem společnosti Apple. 
Jiní výrobci, dodavatelé nebo vydavatelé než společnost Apple vám mohou poskytovat 
vlastní záruky, ale společnost Apple, pokud je to v souladu se zákonem, poskytuje 
jejich výrobky „tak, jak jsou“. Na software distribuovaný společností Apple, ať již pod 
značkou Apple nebo bez ní (zejména systémový software), se tato záruka nevztahuje. 
Podrobnosti o vašich právech v souvislosti s používáním softwaru naleznete v licenčním 
ujednání připojeném k softwaru. Společnost Apple nezaručuje, že funkce produktu 



bude nepřerušená a bezchybná. Společnost Apple neodpovídá za škody způsobené 
nedodržováním pokynů pro použití Produktu Apple.

Tato záruka se nevztahuje na: (a) opotřebovatelných součástí, jako jsou baterie nebo 
ochranných krytů, které se v průběhu času opotřebovávají, pokud k závadě nedošlo  
v důsledku vad materiálů nebo zpracování; (b) kosmetické poškození, , mimo jiné včetně 
škrábanců, důlků a prasklého plastu v okolí rozhraní; (c) škody vzniklé používáním 
společně s jiným produktem; (d) škody vzniklé nehodou, zneužitím, chybným použitím, 
kontaktem s kapalinou, požárem, zemětřesením nebo jinými vnějšími vlivy; (e) 
škody způsobené provozováním produktu Apple mimo rámec pokynů zveřejněných 
společností Apple; (f) škody způsobené servisem (včetně aktualizací a rozšíření) 
provedeným osobou, která není zástupcem společnosti Apple nebo poskytovatelem 
servisu autorizovaným společností Apple (Apple Authorized Service Provider, dále 
jen „AASP“); (g) Produkt Apple, který byl bez písemného souhlasu společnosti Apple 
upraven s cílem změny funkčnosti nebo možností; (h) závady způsobené běžným 
opotřebením nebo jiným způsobem souvisejícím s běžným stárnutím Produktu Apple 
ani na (i) Produkt Apple, u nějž bylo odstraněno nebo vymazáno kterékoliv sériové číslo.

VAŠE POVINNOSTI

JAKO BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD MOŽNÝCH PROVOZNÍCH PORUCH SI MUSÍTE 
POŘIZOVAT PRAVIDELNÉ ZÁLOŽNÍ KOPIE INFORMACÍ OBSAŽENÝCH NA PAMĚŤOVÉM 
MÉDIU PRODUKTU APPLE, ABYSTE CHRÁNILI JEHO OBSAH.

Než vám bude poskytnut záruční servis, může společnost Apple nebo její zástupci 
požadovat, abyste doložili nákup, odpověděli na otázky, jejichž smyslem je pomoci 
stanovit možné problémy, a dodrželi postup stanovený společnosti Apple pro poskytnutí 
záručního servisu. Než svůj Produkt Apple předáte do záručního servisu, musíte si pořídit 
samostatnou záložní kopii obsahu jeho paměťového média, odstranit veškeré osobní 
údaje, které chcete chránit, a deaktivovat/vypnout všechna bezpečnostní hesla.

V PRŮBĚHU ZÁRUČNÍHO SERVISU BUDE OBSAH PAMĚŤOVÉHO MÉDIA VYMAZÁN  
A PAMĚŤOVÉ MÉDIUM BUDE NOVĚ FORMÁTOVÁNO. SPOLEČNOST Apple ANI JEJÍ ZÁSTUPCI 
NENESOU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNOU ZTRÁTU SOFTWAROVÝCH PROGRAMŮ, DAT ČI 
JINÝCH INFORMACÍ OBSAŽENÝCH NA PAMĚŤOVÉM MÉDIU NEBO V JAKÉKOLI JINÉ ČÁSTI 
PRODUKTU APPLE, NA NÍŽ BUDE PROVEDEN SERVIS.

Po záručním servisu vám bude váš Produkt Apple nebo náhradní produkt vrácen tak, 
jak byl váš Produkt Apple nakonfigurován/nastaven při prvním nákupu s výhradou 
použitelných aktualizací. Společnost Apple může v rámci záručního servisu nainstalovat 
softwarové aktualizace, které znemožní návrat Produktu Apple k předchozí verzi 
systémového softwaru. Aplikace třetích stran instalované na Produktu Apple nemusí být 
po aktualizaci systémového softwaru kompatibilní s Produktem Apple nebo s ním nemusí 
fungovat. Za opětovnou instalaci všech ostatních softwarových programů, dat a informací 
nesete odpovědnost vy. Tato záruka se nevztahuje na obnovení a opětovnou instalaci 
jiných softwarových programů, dat a informací.



Důležité: Produkt Apple neotvírejte. Otevřením Produktu Apple může být způsobena 
škoda, na kterou se tato záruka nevztahuje. Servis tohoto Produktu Apple může 
provádět pouze společnost Apple nebo AASP.

CO UDĚLÁ SPOLEČNOST APPLE V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ ZÁRUKY?

Jestliže v průběhu záruční doby předložíte společnosti Apple nebo autorizovanému 
poskytovateli servisu Apple (AASP) platnou reklamaci, společnost Apple dle svého 
rozhodnutí (i) Produkt Apple opraví s použitím nových nebo repasovaných součástek, 
které jsou výkonem a spolehlivostí ekvivalentní novým, (ii) Produkt Apple vymění za 
produkt, který je funkčně alespoň ekvivalentní Produktu Apple a sestává z nových a/nebo 
repasovaných součástek, jež jsou výkonem a spolehlivostí ekvivalentní novým, nebo (iii) 
Produkt Apple vymění za vrácení částky vámi zaplacené jako  kupní cena.

Společnost Apple může požadovat, abyste provedl(a) výměnu některých součástí či 
produktů, které může instalovat uživatel. Na náhradní díl či produkt včetně součástí, které 
může instalovat uživatel, jež byly instalovány v souladu s pokyny poskytnutými společností 
Apple, se vztahuje zbývající záruka na Produkt Apple nebo záruka v délce 90 (devadesáti) 
dnů od data výměny či opravy, pokud je tato lhůta delší. V případě výměny produktu nebo 
součásti se všechny náhradní položky stávají vaším vlastnictvím a v případě vrácení kupní 
ceny se vyměněná položka či položka, za níž byla vrácena kupní cena, stává vlastnictvím 
společnosti Apple.

JAK LZE ZÍSKAT ZÁRUČNÍ SERVIS?

Před vyžádáním záručního servisu si laskavě přečtěte níže uvedené informace dostupné 
na Internetu. Pokud po využití těchto informací Produkt Apple stále nefunguje správně, 
kontaktujte laskavě zástupce společnosti Apple, případně se obraťte se na značkovou 
prodejnu společnosti Apple („Apple Retail“) nebo AASP, které můžete vyhledat s využitím 
níže uvedených údajů. Zástupce společnosti Apple nebo AASP vám pomůže určit, zda váš 
Produkt Apple potřebuje servis, a pokud ano, bude vás informovat o tom, jak bude servis 
společností Apple poskytnut. Pokud budete kontaktovat společnost Apple prostřednictvím 
telefonu, mohou vám být v závislosti na místě, z kterého voláte, účtovány jiné poplatky.

Níže jsou uvedeny informace o získání záručního servisu, které jsou dostupné na Internetu.



FORMY ZÁRUČNÍHO SERVISU

Společnost Apple poskytuje záruční servis v následujících formách:

(i) Servisní středisko. Svůj Produkt Apple můžete vrátit do Apple Retailnebo AASP, který 
poskytuje servis v servisním středisku. Servis bude proveden v tomto středisku nebo 
Apple Retail či AASP  může zaslat váš Produkt Apple do Opravny Apple („ARS“), kde bude 
opraven. Jakmile budete informováni, že je servis hotov, neprodleně si Produkt Apple 
vyzvednete ze Apple Retail nebo od AASP nebo bude Produkt Apple zaslán do  místa ARS

(ii) Zaslání poštou. Jestliže společnost Apple stanoví, že váš Produkt Apple splňuje 
podmínky pro zaslání poštou za účelem servisu, společnost Apple vám zašle předplacené 
nákladní listy, případně obalový materiál, abyste mohli svůj Produkt Apple odeslat do 
místa ARS nebo AASP v souladu s pokyny, které vám dá společnost Apple. Po provedení 
servisu vám ARS nebo AASP Produkt Apple vrátí. Společnost Apple uhradí poštovné tam  
i zpět, pokud dodržíte všechny pokyny.

(iii) Servis svépomocí (DIY). DIY vám umožňuje provést si servis svého Výrobku Apple 
vlastními silami. Pokud jsou za daných okolností k dispozici díly, které si můžete vyměnit 
sami, platí následující postup. 

(a) Servis, kdy společnost Apple požaduje vrácení vyměněného výrobku nebo dílu. 
Společnost Apple může požadovat autorizaci platby platební kartou jako zajištění kupní 
ceny náhradního výrobku či dílu a příslušného poštovného. Jestliže nemůžete provést 
autorizaci platební kartou, nemusí vám být DYI díly tj. Díly na výměnu svépomocí poskytnuty 
a společnost Apple vám nabídne alternativní možnost servisu. Společnost Apple vám zašle 
náhradní produkt nebo díl společně s případnými pokyny k instalaci a požadavky na vrácení 
vyměněného produktu nebo dílu. Jestliže dodržíte pokyny, společnost Apple zruší autorizaci 
platby platební kartou, takže vám nebude produkt či díl ani poštovné tam a zpět účtováno. 
Pokud nevrátíte vyměněný produkt nebo díl podle pokynů nebo pokud vrátíte vyměněný 
produkt nebo díl, který nesplňuje podmínky pro tuto formu servisu, společnost Apple vám 
strhne z účtu částku autorizovanou platební kartou.

(b) Servis, kdy společnost Apple nevyžaduje vrácení vyměněného produktu nebo dílu. 
Společnost Apple vám zdarma zašle náhradní produkt nebo díl společně s případnými 
pokyny k instalaci a požadavky na likvidaci vyměněného produktu nebo dílu.

(c) Společnost Apple nenese odpovědnost za náklady na práci, které vynaložíte při 
provádění DYI - servisu svépomocí. Pokud budete potřebovat další pomoc, kontaktujte 
společnost Apple na níže uvedeném telefonním čísle.

Společnost Apple si vyhrazuje právo změnit způsob poskytování záručního servisu  
a podmínky pro stanovení nároku na konkrétní formu servisu pro váš Produktu Apple. 
Servis bude omezen na formy dostupné v zemi, kde je servis požadován. Formy servisu, 
dostupnost náhradních dílů a doby reakce se mohou lišit podle jednotlivých zemí. Je 
možné, že budete muset zaplatit náklady na přepravu a manipulaci, pokud Produktu  
Apple nelze opravit v zemi, v níž se nachází. Jestliže budete požadovat servis v zemi,  
která není původní zemí nákupu, musíte dodržovat veškeré příslušné dovozní a vývozní 
zákony a předpisy a zaplatit nést veškeré celní náklady, DPH a další související daně  



a poplatky. Jestliže je dána možnost poskytnutí mezinárodního servisu, může společnost 
Apple opravit nebo vyměnit produkty a díly za srovnatelné produkty a díly, které splňují 
lokální standardy.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

KROMĚ ZDE STANOVENÉ ZÁRUKY SPOLEČNOST APPLE NENESE V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ 
ZÁKONNÉ MÍŘE ODPOVĚDNOST ZA PŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ 
ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÉHOKOLI PORUŠENÍ ZÁRUKY NEBO PODMÍNEK NEBO PLYNOUCÍ 
Z JAKÉKOLI JINÉ PRÁVNÍ TEORIE, MIMO JINÉ VČETNĚ ODPOVĚDNOSTI ZA ZTRÁTU 
POUŽITELNOSTI; ZTRÁTY NA VÝDĚLKU; ZTRÁTY STÁVAJÍCÍHO NEBO PŘEDPOKLÁDANÉHO 
ZISKU (VČETNĚ ZTRÁTY SMLUVNÍHO ZISKU); ZTRÁTY VYUŽITÍ PENĚZ; ZTRÁTY OČEKÁVANÝCH 
ÚSPOR; ZTRÁTY PODNIKÁNÍ; ZTRÁTY PŘÍLEŽITOSTI; ZTRÁTY DOBRÉHO JMÉNA; ZTRÁTY 
POVĚSTI; ZTRÁTU, POŠKOZENÍ, KOMPROMITOVÁNÍ NEBO ZNIČENÍ DAT NEBO JAKÉKOLIV 
NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ZTRÁTY ČI POŠKOZENÍ JAKKOLI ZPŮSOBENÉ, VČETNĚ NÁHRADY 
VYBAVENÍ A MAJETKU, JAKÝCHKOLIV NÁKLADŮ NA OBNOVENÍ, PROGRAMOVÁNÍ NEBO 
REPRODUKOVÁNÍ JAKÉHOKOLI PROGRAMU NEBO DAT ULOŽENÝCH NEBO POUŽITÝCH  
V PRODUKTU APPLE A NEZACHOVÁNÍ DŮVĚRNOSTI DAT ULOŽENÝCH V PRODUKTU APPLE. 

VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ SE NETÝKÁ NÁROKŮ SOUVISEJÍCÍCH S ÚMRTÍM NEBO 
POŠKOZENÍM ZDRAVÍ ANI JAKÉKOLI ZÁKONNÉ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚMYSLNÉ ČINY  
A Z HRUBÉ NEDBALOSTI PLYNOUCÍ ČINY A/NEBO OPOMENUTÍ. SPOLEČNOST APPLE 
VYLUČUJE VŠECHNA PŘÍPADNÁ PROHLÁŠENÍ, ŽE BUDE SCHOPNA V RÁMCI TÉTO ZÁRUKY 
OPRAVIT JAKÝKOLI PRODUKT APPLE NEBO VYMĚNIT PRODUKT APPLE BEZ RIZIKA 
POŠKOZENÍ NEBO ZTRÁTY INFORMACÍ ULOŽENÝCH V PRODUKTU APPLE.

NĚKTERÉ STÁTY (ZEMĚ A OBLASTI) NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH 
ČI NÁSLEDNÝCH ŠKOD, A PROTO JE MOŽNÉ, ŽE SE VÁS VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEBO 
VYLOUČENÍ NETÝKÁ.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost Apple bude uchovávat a používat zákaznické údaje v souladu se  
Zásadami ochrany osobních údajů zákazníků Apple, které jsou k dispozici na  
www.apple.com/legal/warranty/privacy.

OBECNĚ
Žádný prodejce, zástupce nebo zaměstnanec společnosti Apple není oprávněn provádět 
žádné změny, rozšíření ani doplnění této záruky. Bude-li některá podmínka shledána 
nezákonnou nebo nevymahatelnou, nebude zákonnost a vymahatelnost zbývajících 
podmínek ovlivněna ani narušena. Tato záruka se řídí a bude se vykládat podle zákonů 
země, v níž došlo k nákupu Produktu Apple. Na konci tohoto dokumentu je uvedena 
společnost Apple podle země či regionu, v němž došlo k nákupu Produktu Apple. 
Ručitelem podle této záruky je společnost Apple nebo její právní nástupce.



INFORMACE NA INTERNETU
Na Internetu najdete další informace o následujících tématech:

Mezinárodní informace o podpoře a servisu
www.apple.com/support/country

Autorizovaní poskytovatelé servisu společnosti Apple (AASP)
support.apple.com/kb/HT1434

Apple Retail
www.apple.com/retail/storelist

Čísla technické podpory Apple
http://support.apple.com/kb/HE57

Bezplatná podpora Apple
www.apple.com/support/country/index.html?dest=complimentary

GARANT ZÁRUKY PRO REGION NEBO ZEMI NÁKUPU

Oblast/země nákupu Apple Adresa

Severní a Jižní Amerika

Brazílie Apple Computer 
Brasil Ltda

Av. Cidade Jardim 400, 2 Andar, 
Sao Paulo, SP Brasil 01454-901

Kanada Apple Canada Inc. 7495 Birchmount Rd.; Markham, 
Ontario, Canada; L3R 5G2 
Canada

Mexiko Apple Operations Mexico, 
S.A. de C.V.

Prolongación Paseo de la 
Reforma #600, Suite 132, 
Colonia Peña Blanca, Santa Fé, 
Delegación Álvaro Obregón, 
México D. F., CP 01210, Mexico

Spojené státy americké a ostatní 
americké země

Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino,  
CA 95014, U.S.A.

Evropa, Střední východ a Afrika

Všechny země Apple Sales International Hollyhill Industrial Estate 
Hollyhill, Cork, Republic of 
Ireland

Asie a Tichomoří

Austrálie; Nový Zéland; Fidži, 
Papua-Nová Guinea; Vanuatu

Apple Pty. Limited. PO Box A2629, Sydney South, 
NSW 1235, Australia

Hongkong Apple Asia Limited 2401 Tower One, Times Square, 
Causeway Bay; Hong Kong



Oblast/země nákupu Apple Adresa

Indie Apple India Private Ltd.. 19th Floor, Concorde Tower C, 
UB City No 24, Vittal Mallya Road, 
Bangalore 560-001, India

Japonsko Apple Japan Inc. 3-20-2 Nishishinjuku, Shinjuku-
ku, Tokyo, Japan

Korea Apple Korea Ltd. 3201, ASEM Tower; 159, 
Samsung-dong, Gangnam-Gu; 
Seoul 135-798, Republic of Korea

Afghánistán, Bangladéš, Bhútán, 
Brunej, Kambodža, Guam, 
Indonésie, Laos, Singapur, 
Malajsie, Nepál, Pákistán,  
Filipíny, Srí Lanka, Vietnam

Apple South Asia Pte. Ltd. 7 Ang Mo Kio Street 64 
Singapore 569086

Čínská lidová republika Apple Computer Trading 
(Shanghai) Co. Ltd. 

Room 1815, No. 1 Jilong Road, 
Waigaoqiao Free Trade Zone, 
Shanghai 200131 China

Thajsko Apple South Asia 
(Thailand) Limited

25th Floor, Suite B2, Siam 
Tower,989 Rama 1 Road, 
Pataumwan, Bangkok, 10330

Tchaj-wan Apple Asia LLC 16A, No. 333 Tun Hwa S. Road.  
Sec. 2, Taipei, Taiwan 106

Ostatní země Asie a Tichomoří Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino,  
CA 95014, U.S.A.
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