
GARANCIJSKI POGOJI
•	 Garancija 5 let, razen za potrošni material kot je 

navedeno spodaj.
•	 Uvoznik jamči za kakovost izdelka oziroma brezhibno 

delovanje v garancijskem roku, če ga boste uporabljali v 
skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.

•	 Garancijski rok začne teči z dnem izročitve izdelka 
kupcu.

•	 Če pooblaščeni servis vašega izdelka ne popravi v 45 
dneh, bo uvoznik na vašo zahtevo izdelek zamenjal 
z novim - za sprejem v reklamacijo se šteje dan, ko je 
izdelek sprejet v pooblaščeni servis ali trgovino, kjer ste 
izdelek kupili.

•	 Čas, v katerem vam uvoznik zagotavlja servis, 
vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate je 
vsaj 3 leta po preteku garancijskega roka.

•	 Popravila na domu zaradi zahtevnosti in 
neprenosljivosti sodobne servisne opreme ter 
razpoložljivosti rezervnih delov niso mogoča (razen 
bele tehnike).

•	 Za prevoz aparata do pooblaščenega servisa 
priznavamo najbolj racionalno tarifo javnega prevoza, 
vendar le ob predložitvi ustreznega potrdila.

•	 Prodajalec ni usposobljen za tehnično presojo glede 
morebitnih okvar in tako tudi ne more odločati o 
zamenjavi izdelka brez mnenja pooblaščenega servisa 
o okvari.

•	 Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz 
odgovornosti prodajalca za napake na blagu

GARANCIJA NE VELJA V PRIMERIH:
•	 neupoštevanja navodil za uporabo, 
•	 nepravilne vgradnje, uporabe in vzdrževanja izdelka, 
•	 popravila, ki ga je opravila nepooblaščena oseba, 
•	 vgraditve neoriginalnih sestavnih delov izdelka, 
•	 malomarnega ravnanja z izdelkom, 
•	 poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi 

kupca oziroma tretje osebe, 
•	 napak, ki so posledica motenj iz okolja (naravne 

nesreče, udar strele, električne napeljave, 
elektromagnetne motnje in podobno).

V primerih uporabe izdelka za poklicne, 
pridobitne, profesionalne namene oziroma 
za namene, ki presegajo običajno rabo 
v gospodinjstvu, ali če aparat uporablja 
oseba, ki v skladu z veljavno zakonodajo ni 
predeljena kot potrošnik, znaša garancijski 
rok 12 mesecev. 

Garancija ne zajema:
•	 potrošnega materiala (žarnice, tesnila, posodice za led, 

filtra svežega zraka, penastega filtra in podobno)
•	 mehanskih poškodb, 
•	 povečanja glasnosti in estetskega izgleda aparata, ki 

je posledica staranja in ne vpliva na funkcionalnost 
izdelka, 

•	 vibracij, pomikanja izdelka po prostoru in glasnega 
delovanja, ki je posledica nepravilno izravnanih 
nastavljivih nogic. 

Garancija velja samo na območju Republike Slovenije.


