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Garancijska izjava
Proizvajalec jamči:
Za kakovost izdelka oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, če se izdelek uporablja
v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.
Da bo na svoje stroške odpravil okvare in pomanjkljivosti, ki so jih povzročile razlike med
dejanskimi in predpisanimi ali deklariranimi kakovostnimi značilnostmi izdelka, oziroma tiste
pomanjkljivosti, zaradi katerih ta izdelek ne deluje brezhibno ali pa bo proizvajalec nadomestil
izdelek z novim.
Stroški iz prejšnjega odstavka, ki nastajajo ob popravilu izdelka oziroma z njegovo
nadomestitvijo z novim, veljajo za material, nadomestne dele, delo za prenos in prevoz
izdelka.
Stroške prevoza izdelka se prizna le v primeru, če je bil izdelek dostavljen najbližjemu
pooblaščenemu servisu ali prodajalcu do višine, ki velja po veljavni železniški ali poštni tarifi.
Da bo v garancijskem roku opravil dela vzdrževanju ali popravil izdelek najpozneje v 45 dneh
od dneva, ko je dobil zahtevek.
Da se garancijski rok izdelku podaljša za čas od prijave okvare do opravljenega popravila.
Da je izdelku priložen garancijski list oziroma račun za nakup
Garancijski rok začne teči z dnem izročitve izdelka kupcu.
Garancija velja samo s predloženim računom in velja na območju države, v kateri je izdelek
kupljen.
IMP PUMPS d.o.o. se zavezuje, da bo še 3 leta zagotavljal vzdrževanje in nadomestne dele
po preteku garancijskega roka.
Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
Garancija ne velja v primerih:

okvar, ki bi nastale zaradi neupoštevanja priloženih navodil;

fizičnih poškodb;


ob vsakem posegu nepooblaščene osebe ali kakršnekoli druge predelave izdelka.
Garancijska popravila opravljajo le pooblaščeni servisi proizvajalca. Garancijo uveljavljate s
potrjenim garancijskim listom oziroma računom prodajalca

