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Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka in upamo, da boste z njim zadovoljni. Če bo izdelek potreboval popravilo
v garancijskem roku, se najprej posvetujte s prodajalcem, ki vam ga je prodal ali s pooblaščenim servisom.
Da bi se izognili nepotrebnim nevšečnostim, vam svetujemo, da preden pokličete servis, ponovno pazljivo
preberete navodila za uporabo.
Garancijski rok: 3 leta – 36 mesecev.
Aparat je namenjen izključno za uporabo v gospodinjstvu in se ne sme uporabljati v profesionalne namene.
Garancijska izjava:
- Uvoznik/distributer zagotavlja, da bo izdelek v garancijskem roku kakovostno in brezhibno deloval, če ga
boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo.
- Če se v tem času proizvod pokvari bomo na vašo zahtevo, če bo podana v garancijskem roku, na svoje stroške
poskrbeli za odpravo okvar ali pomanjkljivosti na izdelku, zaradi katerih ta ne deluje pravilno, najkasneje v z
zakonom predpisanem roku.
- Izdelek, ki ne bo popravljen v omenjenem roku bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim. Za čas popravila
se vam podaljša garancijski rok. Garancija začne veljati z dnem prodaje na drobno, kar dokažete s tem
garancijskim listom in z originalnim računom podjetja (naziv podjetja, sedež podjetja ki je izdelek prodalo na
drobno, pečat, datum prodaje ter podpis prodajalca).
GARANCIJSKI POGOJI:
Kupec lahko uveljavlja zahtevke iz naslova garancije v garancijski dobi s predložitvijo originalnega računa,
s katerega sta razvidna prodajalec in datum nakupa oziroma vročitve izdelka. Priloge so sestavni del
garancijskemu listu in pogoj za njegovo veljavnost! Garancija velja, če poleg pokvarjenega izdelka priložite
pravilno in v celoti izpolnjen garancijski list skupaj s prilogami.
Garancija ne velja in preneha v naslednjih primerih:
− Neupoštevanja navodil za uporabo,
− Popravila, ki ga je opravila nepooblaščena oseba
− Vgraditve neoriginalnih sestavnih delov izdelka
− Malomarnega ravnanja z izdelkom
− Okvare, ki so nastale med transportom
− Nepravilne vgradnje aparata
− Poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
− Uporabo izdelka za namene, ki presegajo običajno rabo izdelka v gospodinjstvu
Popravila izven garancijske dobe:
Tudi po preteku garancijske dobe nas vseeno pokličite. Poskrbeli bomo za vaš izdelek. V primeru spremembe
modela izdelka zagotavljamo nadomestne dele v enakovredni alternativni izvedbi.
Za vsa garancijska popravila vam kot nosilec garancije jamči uvoznik in distributer v Sloveniji: AVene d.o.o.
Čas zagotavljanja servisiranja je 36 mesecev po preteku garancijske dobe. V primeru okvare se obrnite na
pooblaščeni servis v Sloveniji:

AVene d.o.o. - Tržaška cesta 134 - 1000 Ljubljana - tel: 041 566618
Ta simbol na izdelku, njegovi embalaži ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da z izdelkom
ne smete ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto
za recikliranje električne in elektronske opreme. Recikliranje tega izdelka bo pripomoglo k
ohranjanju naravnih virov in bo pomagalo preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.
Odstranitev izdelka mora biti v skladu z veljavnimi predpisi za oddajanje odpadkov. Podrobnejše
informacije o ravnanju s tem izdelkom ter o njegovi vrnitvi in recikliranju lahko dobite pri lokalni
mestni upravi, komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno
in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi nove
električne oziroma elektronske opreme.

