
Prodloužení zápůjčky 

 
Pokud se blíží konec vaší zápůjčky a chcete monitor dechu nadále využívat, nabízíme 
možnost prodloužení zápůjčky. Zápůjčka jde prodloužit o tři měsíce nebo o půl roku. 
 
Při prodlužování zápůjčky prosíme nejdřív o kontrolu záruční 
doby monitoru dechu. Záruční dobu naleznete na krabici od 
monitoru, viz foto  

Pokud je monitor stále v záruce, stačí poslat platbu na účet 
podle pokynů níže, a zápůjčku prodloužíme v našem systému 
automaticky. Pokud už záruční doba na prodlouženou lhůtu 
nevyjde, kontaktujte prosím výpůjční místo, monitor Vám 
vymění a zápůjčku prodlouží osobně. 
 
Informace k platbě: 

Částku 600,- (3 měsíce) nebo 1200,- (6 měsíců) zašlete na účet 7608414/0600. Do poznámky 
uveďte jméno, příjmení vypůjčitele a město výpůjčky a jako VS zadejte posledních deset čísel 
ze sériového čísla monitoru, který máte zapůjčený. Toto číslo naleznete buď ve smlouvě o 
výpůjčce, nebo přímo na hlavní jednotce zařízení (u krytu baterií.) 

Vrácení monitoru dechu 

 

Monitor dechu prosím vracejte vždy na stejné místo, na kterém byl zapůjčen. Pokud to není 
možné například z důvodu přestěhování nebo velké vzdálenosti, kontaktuje prosím kancelář 
Nadace Křižovatka (tel. +420 543 332 025). 

Monitory dechu vracejte prosím včas, kompletní, čisté, řádně složené a bez baterií.  

Vyvarujete se tím doplácení za pozdní vrácení monitoru ve výši 200,- za každý započatý měsíc a 
zároveň neblokujete monitor dechu dalším rodičům. 

 

 
!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !! 

Do přístroje prosím vkládejte pouze kvalitní, čtyři stejné alkalické baterie. 
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