GARANCIJSKA IZJAVA:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

S pravilno izpolnjenim garancijskim listom in računom,ki sta priložena izdelku,
podjetje RoboDom d.o.o. jamči za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem
roku, ki prične teči z datumom izročitve blaga potrošniku.
Garancija velja na območju R Slovenije
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate zagotavljamo še minimalno 3
leta po poteku garancijske dobe.
Garancija ne velja za potrošni material kot so: žarnice, filtri, krpe…
Garancijska popravila ne podaljšajo veljavnosti garancije,niti garancijskega
obdobja ne začnejo znova.
Obvezujemo se, da bomo izdelek zamenjali za novega, če okvare v garancijski dobi
ni mogoče odpraviti v 45 dneh po povzetju v servis.
V garancijski dobi poravnamo stroške dostave v servis po veljavnih tarifah
pogodbene dostavne službe.
Ta izdelek je narejen samo za uporabo v gospodinjstvu.

GARANCIJSKA IZJAVA:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

S pravilno izpolnjenim garancijskim listom in računom,ki sta priložena izdelku,
podjetje RoboDom d.o.o. jamči za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem
roku, ki prične teči z datumom izročitve blaga potrošniku.
Garancija velja na območju R Slovenije
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate zagotavljamo še minimalno 3
leta po poteku garancijske dobe.
Garancija ne velja za potrošni material kot so: žarnice, filtri, krpe…
Garancijska popravila ne podaljšajo veljavnosti garancije,niti garancijskega
obdobja ne začnejo znova.
Obvezujemo se, da bomo izdelek zamenjali za novega, če okvare v garancijski dobi
ni mogoče odpraviti v 45 dneh po povzetju v servis.
V garancijski dobi poravnamo stroške dostave v servis po veljavnih tarifah
pogodbene dostavne službe.
Ta izdelek je narejen samo za uporabo v gospodinjstvu.

GARANCIJA NE VELJA IN PRENEHA:
Za poškodbe,ki izhajajo:
1. malomarne uporabe
2. posledica mehanskih poškodb
3. uporabi ob neprimerni električni napetosti
4. zaradi uporabe v nasprotju s priloženimi navodili
5. višje sile, strele, vode, ognja ali kateregakoli vzroka, ki ga ni mogoče nadzorovati
6. v primeru servisnega posega nepooblaščenega servisa ali osebe
7. če je bila odstranjena serijska številka izdelka
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OPOZORILO: Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca
za napake na blagu!

OPOZORILO: Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca
za napake na blagu!

Zahvaljujemo se Vam za izkazano zaupanje!
V slučaju potrebe po servisnem posegu, dostavite izdelek na:

RoboDom d.o.o., Liminjanska 96, 6320 Portorož
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