
  
 
 
 

  
  

Upozornění pro zákazníky 
na služby, garance a další výhody  

při autorizovaném prodeji výrobků značky Husqvarna 
  
  
  

Podle informací od Policie ČR dochází v České republice k prodeji padělků lesní a zahradní techniky 
značky Husqvarna.  

  
Kromě toho se stává, že někteří neautorizovaní prodejci nabízejí (často i na internetu) za mnohdy 

extrémně nízké ceny výrobky značky Husqvarna starších modelů, nakoupené při výprodejích nebo 
podobných akcích v zahraničí, anebo výrobky, které byly určeny pro zámořské trhy, takže nesplňují 
všechny požadavky stanovené v rámci Evropské unie.  

  
Proto společnost Husqvarna Česko s.r.o. jako autorizovaný distributor výrobků lesní a zahradní 

techniky značky Husqvarna v zájmu ochrany spotřebitelů – a to zvláště nyní, před začátkem jarní sezóny – 
upozorňuje všechny zájemce o výrobky značky Husqvarna, že:   

  
  

 Zabezpečuje a kontroluje poskytování všech bezplatných služeb a plnění veškerých povinností 
prodejců (zejména při předprodejním servisu, předvádění a prodeji techniky, předávání prodaných 
výrobků zákazníkům na dohodnutém místě a zaškolení zákazníků k ekonomické, bezpečné a 
ekologické obsluze) jen u výrobků značky Husqvarna prodávaných v síti našich autorizovaných 
prodejců. (Aktuální seznam těchto autorizovaných prodejců najdete na www.husqvarna.cz.)  

 
 

 Pouze při prodeji výrobků značky Husqvarna u našich autorizovaných prodejců garantujeme, že 
zákazník obdrží originální výrobek určený pro trh v Evropské unii, který splňuje všechny technické, 
bezpečnostní a ekologické požadavky, stanovené jak v České republice, tak i v Evropské unii.   

 
 

 Jenom u výrobků značky Husqvarna prodaných našimi autorizovanými prodejci platí v plném 
rozsahu kompletní záruka na tyto výrobky podle Záručních podmínek společnosti Husqvarna Česko 
s.r.o.   

 
 

 Jedině u výrobků značky Husqvarna dodávaných na trh v České republice společností Husqvarna 
Česko s.r.o. prostřednictvím našich autorizovaných prodejců zajišťujeme soustavnou technickou 
podporu pro zákazníky, odborné provádění všech záručních oprav v síti autorizovaných servisních 
středisek a průběžné dodávky potřebných náhradních dílů pro záruční i pozáruční servis.  

 
 
  

Husqvarna Česko s.r.o.  
  

V Praze dne 20. 4. 2011  
 
 
Nyní poznáte nabídku našich autorizovaných prodejců i podle tohoto označení: 
 
 



Upozornění   
společnosti Husqvarna Česko s.r.o. pro zákazníky  
na poskytování bezplatného servisu v Autorizovaných servisních 

střediscích jen při autorizovaném prodeji výrobků  
  
Vážení zákazníci,   
  
podle Vašich e-mailů a zpráv našich Autorizovaných servisních středisek se množí 
případy, kdy se na tato Autorizovaná servisní střediska obracíte s reklamacemi výrobků 
značky Husqvarna, zakoupených u neautorizovaných prodejců nebo v jejich e-shopech.  
  
V zájmu ochrany spotřebitelů Vás proto touto cestou opakovaně upozorňujeme, že:  
(1) Společnost Husqvarna Česko s.r.o. jako výhradní autorizovaný distributor lesní, 

parkové a zahradní techniky značky Husqvarna garantuje pouze ty výrobky značky 
Husqvarna, které dodala na trh v České republice prostřednictvím svých 
Autorizovaných prodejců.   

(2) Zákazníci, kteří si koupí výrobek značky Husqvarna u neautorizovaných prodejců 
nebo v jejich e-shopech, nemohou využívat bezplatných záručních služeb 
Autorizovaných servisních středisek společnosti Husqvarna Česko s.r.o. ani pro ně 
nezabezpečujeme náhradní díly potřebné pro záruční či pozáruční opravy těchto 
výrobků.   

(3) Pokud neautorizovaní prodejci (zejména na internetových stránkách některých 
svých e-shopů) tvrdí, že jejich zákazníci se mohou se záručními reklamacemi 
obracet na Autorizovaná servisní střediska společnosti Husqvarna Česko s.r.o., jde 
o nepravdivou informaci.  

  
Abychom předešli případným problémům zákazníků, kteří si chtějí koupit výrobek 
značky Husqvarna, dáváme Vám k dispozici tyto přehledné Seznamy:  
_____________________________________________________________________  
  
(a) Seznam Autorizovaných prodejců společnosti Husqvarna Česko s.r.o. 

prodávajících výrobky lesní, parkové a zahradní techniky značky Husqvarna:   
  

autorizovaný prodejce  IČO  adresa webových stránek 

A ‐ PARTNER s.r.o.  25487671 http://eshop.a‐partner.cz/ 

ACT spol. s r.o.  15548953 ‐ 

AGRO SMETANA s.r.o.  27725472 www.zahradnitechnika.zlinsko.com 

AT servis, spol. s. r.o.  45355827 www.atservis.cz 

Bartoš Martin    49898299 www.naradibartos.cz 

BCServis CZ s.r.o.  26227061 www.bcservis.cz 

BELEZA s.r.o.  28907507 www.beleza.cz 

Bernart Jaroslav  48300373 ‐ 

BESTO PRO, s.r.o.  25615041 www.bestopro.cz 



BOBR servis s.r.o.  25496590 www.bobrservis.cz 

Břenda ‐ velkoobchod, spol. s r.o.  63995743 www.brenda.cz 

Býček Roman    67462944 ‐ 

Cábová Nováková Blanka    73532011 www.husqvarnacb.cz 

CKP Chrudim a.s.  15052532 ‐ 

CPG duo spol. s r.o.  26084830 www.cpg.cz 

Čech Jaroslav    46881034 www.lesotech.cz 

Černý Martin    64108929 www.pily‐sekacky.cz 

DEMONTEX CV s.r.o.  28696417 www.husqvarna‐chomutov.cz 

Dudáš Milan, Ing.  48654043 www.profitting.cz 

Dvořák Tomáš    63824710 www.sekacky-pily.cz 

Dvořáková Jana  69567328 www.strojenapraci.cz 

EBCC s.r.o.  25654217 www.husqvarna‐pribram.cz 

EM ‐ prozat s.r.o.  28166175 ‐ 

ENVIRO ‐ HIK, s.r.o.  25357816 www.zahradales‐nj.cz 

ES ‐ TRADING, s.r.o.  26299526 www.estrading.cz 

EUROHITY s.r.o.  27719936 www.eurohity.cz 

Fišer Mojmír    45206805 www.HobbyProfiOrlova.cz 

FOREGA s.r.o.  62305867 www.husqvarna‐forega.cz 

FORESTECH s.r.o.  28114841 www.forestech.cz 

Fuchs Jan    63193949 www.hsq‐servis.nakupujeme.cz 

Gardentech s.r.o.  27719979 www.gardentech.cz 

GEBEON s.r.o.  28783701 www.gebeon.cz 

GRENT CZ s.r.o.  25105019 www.grent.cz 

H CENTRUM, spol. s r.o.  46963979 ‐ 

Hejný Václav    46665609 www.leslovzahrada.cz/ 

Hlaváček Luboš, Ing.  11158310 www.staviscs.cz 

Hnilica Pavel    12675466 ‐ 

HOBBYTECH spol. s r.o.  60850850 www.hobbytech.cz 

Hodina Miroslav    45378096 www.m‐hodina.cz 

Holeček Kamil    12575232 ‐ 

Holý Jan  42354099 www.holyagro.znojemsko.com  

Horáková Edita    76485021 www.husqvarna-hajek.cz 

Houžvička Libor, Ing.  48991449 www.husqvarna‐houzvicka.cz 

Hrbáč Aleš  43625410 www.zahradnictvi‐hrbac.cz 

Hruška Miroslav  68805021 www.autocheb.cz 

HSQ ROSTECH s.r.o.  29259665 www.husqvarna‐breclav.cz 

Jackwerth Robert  68748183 ‐ 

Jágr Vladimír    43531032 www.husqvarna‐jagrmarek.cz 

JALA Les a zahrada s.r.o.  27785203 www.oblibene.com/husqvarna‐jala 

Jelínek Miroslav    18167942 ‐ 

Jonák Jiří    70557764 www.zahradnitechnika‐brandys.cz 

Kadavý Jiří    49865650 ‐ 

KATR a.s.  25858947 www.katr.cz 

KEŘKA s.r.o.  64791033 www.kerka.cz 



Kladivo Karel  42242339 www.pily‐litomysl.cz 

Kocum Martin    47729490 www.kocum.cz 

KONVIČKA s.r.o.  48398136 www.konvicka.cz 

Koudelka Karel PE+KA  13919768 www.pekalbc.cz 

Kousal Martin    76016692 ‐ 

Krajzl Jiří    62695363 www.pilykrajzl.cz 

Krejčí Ivan    44971184 ‐ 

Křapáček Jiří    13264915 www.husqvarna‐krapacek.cz 

KUBOSPOL s.r.o.  64507327 ‐ 

Kučera Josef  18602169 ‐ 

Kůs Aleš  18704425 ‐ 

LARGO CZ, s.r.o.  25580922 www.largocz.cz  

LARO GROUP s.r.o.  26873931 www.larogroupcz.cz 

Lebeda Josef    66014310 www.husqvarna‐lebeda.cz 

Lenc Pavel  60831553 ‐ 

Lespark s.r.o.  27142655 www.lespark.cz 

LESY RUDA a.s.  47151234 ‐ 

Lignus Frýdek‐Místek s.r.o.  25882244 www.lignusfm.cz 

LIPKA HQ s.r.o.  26841665 www.lipkahq.cz  

Lipková Marta  13218859 www.husqvarna‐lipek.cz 

Mašek Jiří  18222005 ‐ 

Mejznarová Růžena  48142832 ‐ 

MELICHAR CZ s.r.o.  25948300 www.melichar.cz 

MG CENTRUM s.r.o.  26946599 www.mgcentrum.cz 

Mikeš Tomáš  43845045 www.mikes‐cz.eu 

Milichovský Milan ‐ MAT  13208969 ‐ 

Milisterfer Jiří    16821076 www.milisterfer.cz 

Moravec Miroslav, Ing.  16926765 www.mmoravec.cz 

Morkes Jiří    67332102 ‐ 

MUCHA ‐ Tachov s.r.o.  26384817 ‐ 

N.V.Z., s.r.o.  49970038 ‐ 

Neumann Emanuel    49391551 www.azcentrum.cz 

NEVAP s.r.o.  27463761 www.nevap.cz 

NOBUR s. r. o.  25069985 www.nobur.cz 

Novotný Josef    11320885 www.naradi‐pe.cz 

OC za mostem s.r.o.  28111451 ‐ 

P & L, spol. s r.o.  00351504 www.pal.cz 

Padalík Bronislav  63444101 www.motohobby.cz 

Pavlík Petr    47354437 ‐ 

Pelán Roman    46325662 www.pelan‐karcher.cz 

Plachký Martin    45494746 ‐ 

Polák Robert  63196611 www.husqvarna‐polak.cz 

Pravda Jan    69618356 www.lesy‐zahrady.cz 

Prokešová Marie    48666149 ‐ 

Promat, spol.s r.o.  16948998 www.husqvarna‐promat.cz 



RAWA, spol. s r.o.  63145618 www.rawa.cz 

Reif ‐ elektronářadí s.r.o.  28741391 www.reifelektronaradi.cz 

ROTO DPML, s.r.o.  61776840 ‐ 

Roušavý Milan    11072644 www.husqvarna‐rousavy.cz 

Rumpová Renáta    49412663 www.rumpova.cz 

S I M P E X spol. s. r.o.  41329023 www.wunder.cz 

Silber Jaroslav    49125214 ‐ 

Sokolík Petr    62664158 ‐ 

Sommer Ivo    46227938 ‐ 

Staněk Josef, Mgr.  63088843 www.hobbycentrum.cz 

Stehlík Jiří    46374337 www.husqvarna‐stehlik.cz 

Strejček Stanislav    45897069 www.husqvarna‐strejcek.cz 

SVOBA s.r.o.  27265382 www.svoba.cz 

Šátek Josef    13291432 www.naradisatek.cz 

Šilar Jan    49307738 www.svarovani.cz 

Šimara Radek    62315978 ‐ 

Šrámková Zdeňka, Ing.    65209141 ‐ 

Štěrba Martin    17011949 www.husqvarna‐sterba‐zbraslav.cz 

Šupler Antonín    18096221 www.husqvarna‐zubri.cz 

TEHA s.r.o.  26105608 www.teha.cz 

Tlamka Karel, Ing.      60535148 www.tlamka.cz 

Tochorová Jana  63500604 ‐ 

Tomášek David    44234422 www.husqvarna‐tomasek.cz 

Trlica Karel    44909047 ‐ 

Trojan Petr    46193359 www.petrtrojan.cz 

V.H.V. s.r.o.  40230678 www.vhv.cz 

VALA plus s.r.o.  28642422 www.husqvarna‐trinec.cz 

Venator s.r.o.  28369131 www.elektronaradizm.cz 

Vlašánková Pavla, Bc.    65154525 www.aldaopava.cz 

Vodrážka Jaroslav ‐ JAVO  16930568 ‐ 

Vojtová Marie    65777123 ‐ 

Volek Pavel    76513505 ‐ 

VRABEC JIŘÍ ‐ JVS  16217501 www.jvs‐hk.cz 

Zeman Jiří    67091717 ‐ 

 
 
Tento seznam a všechny jeho aktualizace najdete i na www.husqvarna.cz. Současně 
upozorňujeme, že pro Vaši lepší orientaci jsou Autorizovaní prodejci společnosti 
Husqvarna Česko s.r.o. a jimi nabízené výrobky značky Husqvarna nyní označováni 
tímto chráněným označením:  

   

_____________________________________________________________________  



  
 (b) Seznam neautorizovaných prodejců výrobků lesní, parkové a zahradní 

techniky značky Husqvarna:   
  

neautorizovaný prodejce  IČO  adresa webových stránek 

1.ACW‐TECH s.r.o.  25464710  www.tipnet.cz 

Adamec Tomáš    73656381  www.domovazahrada.cz 

ALGAZ s.r.o.  26302284  www.algaz.cz 

BAŤACZ s.r.o.  25971671 
www.batacz.cz     
www.zahrada‐naradi.cz 

BAUHAUS k.s.  49435388  www.bauhaus.cz 

BAZ Power Computing, s.r.o.  27700666  www.nakupujem.cz 

BT NÁŘADÍ s.r.o.  28774159  www.btnaradi.cz 

CETEA s.r.o.  26093146  www.cetea.cz 

Čálek Aleš    71900144  www.alitom.cz 

David Jan s.r.o.  25480707    www.husqvarna‐servis.cz 

DAVID Jaromír  71419080  www.namir.cz 

DIHEAU s.r.o.  27717704  www.zahradninaradi.cz 

Divaxxo s.r.o.  24820806  www.e‐zahrada.cz 

DREMIS s.r.o.  24720160  www.strojenapraci.cz 

EKOMONT,spol.  s r.o.  62909045  www.selvatech.cz 

ELEKTRO SKUHROVEC s.r.o.  27176134  www.elektrostop.cz 

ELVA PROFI s.r.o.  26086654  www.elvaprofi.cz 

Faško Jan  15341976  www.zahrady‐lesy.cz 

Filip Zdeněk, Ing.  13107135  www.centrumobchodu.cz 

Folk Antonín  73515141  www.folktabor.cz 

Frajtová Věra, Ing.  61721204  www.alfa‐naradi.cz 

FUTURE ART s.r.o.  26164035  www.vseprohobby.cz 

GLOBUS INTERNATIONAL,spol. s r.o.  00570729.  www.globus.cz 

Grandič Ivo    49132628  www.grandic.cz  

Hanzel Martin    44968493  www.h‐elektro.cz 

HANZEL spol. s r.o.  25541251  www.eeeelektro.cz 

Houser Radomír  62316125  www.e‐nastroje.cz 

HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.  49973053  www.eproton.cz 

IKAR HAHN, s.r.o.  25824023  www.stavba‐stroje.cz 

INTERFORST, spol. s r.o.  26263017  www.interforst.cz 

Internet Mall, a.s.  26204967  www.mall.cz 

Internet Retail a.s.  26430240 

www.obchodni‐dum.cz 
www.kasa.cz   
www.nakupuj.com 

Janata Jan    74257315  www.domacky.cz 

Kamermeier Petr  40379698  www.elektro‐kamik.cz 



Karlíček Pavel  45824339 

www.obchodpodebrady.cz         
www.karlicek.cz 
www.obchodnaradi.cz 
www.obchod‐naradi.cz 
www.obchodnaradi.sk 
www.obchodnaradi.eu 
www.obchod‐naradi.eu 
www.obchodpodebrady.cz 
www.obchod‐podebrady.cz 
www.obchodpodebrady.sk 
www.obchod‐podebrady.sk 

KOBRAS spol. s r.o.  18626980  www.kobras.cz 

KOVOSLUŽBA Praha, a.s.  45274495  www.kovosluzba‐praha.cz 

Kuba Lukáš    73791245  www.centrum‐naradi.cz 

L J spol. s r. o. VÝROBA NÁBYTKU  27467678  www.bilyraj.cz 

M & M Technika s.r.o.  27529762  www.mamtechnika.cz 

MACHIN GLOBAL s.r.o.  28326601  www.nejenhobby.cz 

Marč Miroslav  47969997  www.naradielektro.cz 

Mašek Martin    13315277  www.elektro‐naradi.cz 

Matyáš Robert    67467954  www.okolozahrady.cz 

MEDIA GUIDE s.r.o.  26926784  www.arobot.cz 

MICHAEL spol. s r.o.  15062341  www.zahrada.michaelplaza.cz 

Mikeš Pavel    75830612  www.sekacky‐traktory.eu 

Mikešová Helena    12754749  www.kovomat.eu 

MIKOSOFT PRAHA s.r.o.  26426251  www.nakupka.cz 

MK PROLES s.r.o.  63275996  www.mkproles.cz 

Morávek Milan    10484892  www.zahradnipalac.cz 

MOTORSOFT s.r.o.  25938096  www.eod.cz 

MŮJ MULTIMARKET s.r.o.  27811239  www.mujmultimarket.cz 

NAKO Pardubice, s. r. o.  62061925  www.nako.cz 

Netretail, s.r.o.  26210088  www.korunka.cz 

Nezbeda Pavel    67450636  www.lacinazahrada.cz 

NWT  a.s.  63469511  www.patro.cz 

PANGEA trade, s.r.o.  25019074  www.azrobot.cz 

Patio Europe s.r.o.  26933756  www.obchodnet.cz 

PEDDY Group s.r.o.  28683927  www.peddy.cz 

PHT a.s.  26056577 www.naradi.org 

Pusztai Radek    76018580  www.zahradnitraktory.eu 

RENOSTAV PLUS s. r. o.  18238742  www.hobbyhorazdovice.cz 

RETA STORES s.r.o.  28089766  www.elektrodiskont.cz 

Serbousek Pavel  11604964  www.ilogo.cz 

SHOP TRADING s.r.o.  24717509  www.onlineshop.cz 

SoftNET, spol. s r.o.  25592289  www.zahrady‐grily.cz 

Suchan Robert  67154891  www.rs‐servis.com 

Šichová Ivona    87223759  www.pohodoveceny.cz 

Šťastná Nina    43152384  www.profiobchod.net 

Štaud Ctirad, Ing.  46455833  www.ok1.cz 



Štěpánová Gabriela  75459361  www.akcepardubice.cz 

Štěrba Jan  46519301  www.lesazahrada.com 

Šuba Martin, Mgr.  76660729  www.kupsi.to 

TAMAR Holding, s.r.o.  25770110  www.vydejni‐centrum.cz 

Umlauf Pavel    40134776  www.sekacky‐online.cz 

Virtual Market s.r.o.  27723909  www.elektrohome.cz 

Vltava.cz a.s.  26949563  www.vltava.cz 

Vošmera Zdeněk    72424681  www.technika‐stroje.cz 

VŠEproDŘEVO.cz, s.r.o.  29220327  www.vseprodrevo.cz 

Zásobování a.s.  46354221  www.eva.cz 

 
 

Dodáváme přitom, že tento Seznam neautorizovaných prodejců výrobků značky 
Husqvarna, který vychází ze stávajících veřejně dostupných informací, nemusí být 
úplný a závisí na údajích uveřejněných, resp. šířených zmíněnými subjekty.  
_____________________________________________________________________   
  
  
V Praze dne 28. 11. 2011  
  
Husqvarna Česko s.r.o.  
  
  
  


