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GARANCIJSKI LIST
Izpolni prodajalec na prodajnem mestu
Model
Serijska številka
Datum nakupa
Prodajalec

Žig prodajalca

Podpis prodajalca

Izpolni pooblaščeni monter
Ime kupca
Kraj
Naslov
Datum montaže
Ime monterja

Žig monterja

Podpis monterja

Potrdilo garancije za
3. leta

Potrdilo garancije za
4. leto

Potrdilo garancije za
5. leto

Datum

Datum

Datum

Žig

Žig

MP

Podpis

Podpis

Potpis
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Garancijska izjava – garancijski rok je 36 mesecev od datuma prodaje blaga prvemu končnemu
kupcu.
Pod pogojem:
- da je blago redno vzdrževano s strani pooblaščenega izvajalca vsakih 12 mesecev od dne prodaje
prvemu končnemu kupcu in
- da se tako vzdrževanje izvaja najmanj v obdobju 48 mesecev od dne prodaje prvemu končnemu
kupcu znaša garancijski rok 60 mesecev (Podaljšana garancija).
Za garancijske pogoje za zgordaj navedeno blago na ozemlju Republike Slovenije jamči uvoznik
Spinnaker NT d.o.o., Litijska 47, 1000 Ljubljana. Jamstvo za pravilno delovanja blaga v garancijskem roku
velja, če bo blago sestavljeno in nameščeno strokovno in v skladu s priloženimi navodili proizvajalca za
sestavo oziroma namestitev, ter če ga bo kupec uporabljal v skladu z njegovim namenom in navodili za
uporabo in vzdržeavanje, ki so bila dobavljena skupaj z blagom.
Servis na kraju uporabe blaga ali po potrebi v servisni delavnici opravlja samo in izključno pooblaščeni
serviser klimatskih naprav Tesla. Na zahtevo kupca, ki bo podana v garancijskem roku, bomo na svoje
stroške poskrbeli za odpravo napak na blagu, zaradi katerih to ne deluje v skladu z namenom, najkasneje
v roku 45 dni od dneva prejema zahtevka za odpravo napake. V primeru, da je garancijski zahtevek
neupravičen, je kupec dolžan poravnati nastale stroške. Proti plačilu zagotavljamo popravilo, vzdrževanje
blaga, nadomestne dele in priklopne aparate še tri leta po poteku garancijskega roka.
Garancija preneha oziroma ne velja zaradi neupoštevanja navodil za sestavo, uporabo in vzdrževanje, v
primeru poseganja v blago s strani nepooblaščene osebe, v primeru vgraditve neoriginalnih rezervnih
delov, v primeru kupčevega malomarnega ravnanja z blagom, v primeru poškodbe nastale zaradi sestavenamestitve v nasprotju z navodili proizvajalca, v primeru poškodbe nastale zaradi višje šile ter mehanskih
udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe, v primeru poškodbe plastičnih, steklenih ali gumijastih delov
podvrženih hitri obrabi, poškodbe nastale zaradi inštalacije, upravljanja ali vzdrževanja izdelka s strani
nepooblaščene osebe. Garancijae ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca
za napake na blagu
Pravicea iz naslova te garancije lahko uveljavljate proti prodajalcu oziroma preko uvoznika, podjetja
Spinnaker NT d.o.o., e-pošta: klime.slo@comtrade.com. Za popravila v garancijski dobi uveljavljate
garancijo z izpolnjenim in veljavnim garancijskim listom ali izvirnim računom prodajalca, ki vsebuje vse
potrebne osnovne podatke za uveljavljanje garancije. Podaljšana garancija se uveljavlja s predložitvijo
računov o opravljenih storitvah rednega vzdrževanja s strani pooblaščenega izvajalca. Dajalec garancije
ima vse obveznosti po zakonu o varstvu potrošnikov, tudi če garancijski list ne vsebuje vseh podatkov iz
16. člena zakona ali potrošniku ni lahko razumljiv.
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POOBLAŠČENI SERVISERJI
Ljubljana, AZ Aleksander Zakelšek s.p. , Steletova ulica 6, 041 654 398, 031 806 027,
aleksander.zakelsek@gmail.com
Markovci, Emitt d.o.o., Stojnci 19, (02) 788 81 60, info@emitt.si
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