
 

SERVISNO – GARANCIJSKI LIST 
Ime in priimek potrošnika:  

 

Podjetje:  
 

Naslov potrošnika:   
 

Telefonska številka in e-mail:   
 

Številka računa in naročila:   
 

Naziv spletne trgovine:   
 

Ime in šifra izdelka:   

 

Opis podrobne napake izdelka: 

 
 

 
 

 
 

(servis) Opis odprave napake izdelka: 
 

 
 

Če nadomestni izdelek ni na zalogi naj se vračilo plačila vrne z bančnim nakazilom na 

transakcijskiračun: SI56   
 

odprt pri banki:   
 

*Obvezna priloga je račun. 
 

*Račun velja kot 12 mesečna garancija za vse elektronske izdelke, 24 mesecev za Huepar 

produkte. Za vse airless naprave velja 12 mesečna garancija le na elektro motor ob pravilnem 

čiščenju naprave. 

*Garancija velja na območju Republike Slovenije.  

*Ko bo vaš izdelek popravljen in pregledan vas bomo o tem obvestili najkasneje v 45dneh. 
*Za pravne osebe in podjetja je vračilo možno le v obliki dobropisa za naslednji nakup. 
*Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na 
blagu. 

Datum in podpis potrošnika: 

 
 

 

 



 

 

*Garancije se ne prizna v naslednjih primerih: 
• če kupec ni ravnal po navodilih za uporabo izdelka 
• če je kupec nestrokovno ali malomarno ravnal z izdelkom 
• če je v izdelek posegla nepooblaščena oseba 
• če je prišlo do okvare zaradi višje sile (npr. udar strele, nihanja napetosti v omrežju, itd.) 
• če je bila izvršena nepravilna montaža 
• če je prišlo do okvare zaradi uporabe neprimernega potrošnega materiala (nepravilni filtri, 
vrečke, dodatki napravam,...) 
• če je prišlo do okvare med transportom po izročitvi izdelka 
• če je oprema nameščena v neprimernem prostoru (vlaga, prah, vročina, mraz, itd.) 
• če je prišlo do okvare zaradi prenapetosti ali izteka baterij 
• če so bili v izdelek vgrajeni neoriginalni deli 
• če je bil izdelek nepravilno vzdrževan 
• če je kupec uporabo izdelka prilagodil svojim specifičnim zahtevam, ki niso v skladu z 
namenom predpisane uporabe 
 
Iz garancije so izvzeti potrošni deli, ki so podvrženi stalni obrabi (baterije, krtačke, filtri, vrečke, 
brusni papir...).  
 
 


