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Garancijska izjava 

 

Dajalec garancije jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku 2 let, ki začne 

teči z izročitvijo blaga potrošniku.  

 

V primeru uporabe izdelka v poklicne ali pridobitne namene oziroma v namene, ki presegajo 

običajno rabo v gospodinjstvu, ali če aparat uporablja oseba, ki v skladu z veljavno zakonodajo 

ni opredeljena kot potrošnik, znaša garancijski rok 1 leto. 

 

Dajalec garancije se obvezuje, da bo pokril vse stroške za odpravo okvar in tehničnih 

pomanjkljivosti, ki bi nastale ob normalni in pravilni (v skladu z navodili) uporabi izdelka v času, 

za katerega daje jamstvo. Za velike gospodinjske aparate kupec sporoči okvaro na klicni center. 

 

Male gospodinjske aparate lahko kupec: 

- odda pri trgovcu, kjer je aparat kupil 

- odda na servise za male gospodinjske aparate  

- odda na prevzemna mesta za male gospodinjske aparate 

- pošlje po pošti na servis za male gospodinjske aparate (v garanciji na stroške servisa). 

 
Pogoji za uveljavljanje garancije 

 

Kupec lahko uveljavlja zahtevke iz naslova garancije v garancijski dobi s predložitvijo 

originalnega računa, s katerega sta razvidna prodajalec in datum nakupa oziroma izročitve 

izdelka. 

 

Dajalec garancije iz naslova garancije ne jamči: 

- če kupec ni ravnal po priloženih navodilih za uporabo izdelka, 

- če je v izdelek posegla oseba, ki nima proizvajalčevega pooblastila, 

- če je kupec z izdelkom neprimerno ravnal. 

 

Dajalec garancije prav tako ne jamči za okvare, povzročene pri transportu po izročitvi izdelka, za 

okvare zaradi nepravilne montaže ali nepravilnega vzdrževanja, mehanične okvare, ki jih 

povzroči uporabnik, za okvare zaradi prenizke ali previsoke napetosti ali pomanjkanja vode in 

tiste, ki nastanejo zaradi višje sile. 

 

Garancijska doba začne veljati na datum izročitve blaga kupcu. 

Garancijska doba se podaljša za čas, ko kupec zaradi servisnega popravila izdelka ni mogel 

uporabljati. Če v garancijskem  roku pooblaščena servisna delavnica ne bi popravila izdelka v 45 

dneh od dneva prijave napake ali če napake ne bi mogli odpraviti, se proizvod zamenja z novim 

ali pa se kupcu vrne vplačani znesek. 

 

Čas zagotovljenega servisiranja je 3 leta po izteku garancijske dobe. 

 

Prodajalec (firma in sedež prodajalca) ter datum izročitve blaga potrošniku oziroma kupcu sta 

razvidna z originalnega računa, ki ga prodajalec izda kupcu ob nakupu blaga. 

 

Garancija velja za ozemlje Republike Slovenije. 



  

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

blagu. 


