
Garancijski list in garancijski pogoji 

Prodajalec:     Potokar d.o.o. Ljubljana 

Cesta na Brdo 85 

1000 LJUBLJANA, Slovejija 

 

Datum  izročitve blaga: _____________________ 

Izdelek: __________________________________ 

Serijska št. Izdelka: ________________________ 

Veljavnost garancije: 1 leto od datuma izročitve 

Garancijski list velja za izdelke, ki so kupljeni na podlagi priloženega računa in garancijskega lista. 
Garant jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje blaga v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo 
blaga potrošniku. Vse tovarniške okvare in pomanjkljivosti, ki bi nastale v garancijskem roku bomo 
odpravili brezplačno. Izdelek pošljite po pošti ali prinesite v trgovino. Za čas popravila vam 
podaljšamo garancijski rok, če pa traja popravilo več kot 45 dni vam izdelek zamenjamo z novim ali 
povrnemo kupnino. Čas po poteku garancije v katerem proizvajalec zagotavlja vzdrževanje in 
nadomestne dele je 3 leta po izteku garancijske dobe. 

GARANT / SERVISER: Potokar d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1000 LJUBLJANA. 

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

Garancija velja za ozemlje Republike Slovenije. 

Garancija preneha veljati pri: 

• okvarah nastalih zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja, mehanske poškodbe 
in okvar v primeru višje sile (napetostni sunek, strela,...) 

• če je v izdelek posegala nepooblačena oseba ali če je ugotovljeno, da je kdo posegal v 
izdelek brez našega pisnega dovoljenja 

• pri spremembah na aparatu 

• pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot 
so stikala, potenciometri, vtiči itd. 

• pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu 

• pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb 

• pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka 

• pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja 

• pri defektih, ki nastanejo zaradi premostičnih varovalk ali zaradi uporabe napačnih 
varovalk 

Garancija ne velja za: potrošni material, baterije, Ni-Cd, NiMH akumulatorje, varovalke itd.. 
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