SPLOŠNI GARANCIJSKI POGOJI
A. Splošni garancijski pogoji
Metabo zagotavlja garancijo proizvajalca za vse svoje izdelke v skladu z zakonodajo posamezne države za obdobje enega leta od datuma prodaje stroja končnemu uporabniku. Poleg
tega bodo kupci kompresorja prejeli 10-letno garancijo proti prerjavenju tlačne posode.

B.

3-LETNA GARANCIJA NA BATERIJSKE PAKETE

Pri baterijskih paketih zagotavlja Metabo 3-letno garancijo proizvajalca (Metabo 3-letna garancija na baterijske pakete) brez omejitve števila polnjenj, začenši z datumom prodaje baterijskega paketa končnemu uporabniku.

C.

XXL garancijski pogoji

Metabo poleg zgoraj navedenih garancijskih izjav zagotavlja tudi garancijo proizvajalca na
svoje izdelke, začenši z datumom nakupa končnega uporabnika za skupno obdobje 3 let. To
podaljšanje garancije lahko pridobite tako, da svoj izdelek Metabo registrirate na spletni
strani www.metabo-service.com najkasneje štiri tedne po nakupu. Registracijo lahko opravi
tako trgovec kot tudi kupec. Ob koncu postopka registracije dobite XXL garancijsko potrdilo.
Ta potrdilo služi kot dokaz XXL garancije. Podaljšanje garancije je vedno povezano s posameznim strojem, kar pomeni da mora biti kupljen stroj registriran kot XXL stroj.

D. Garancijske izključitve
Garancija izključuje zlasti nepravilno uporabo (npr. preobremenitev stroja ali uporaba neodobrenega pribora), uporabo sile, poškodbe zaradi zunanjih vplivov ali tujkov (npr. pesek ali
kamni), poškodbe zaradi neupoštevanja navodil (npr. priključitev na napačno omrežno napetost ali tok, neupoštevanje navodil za montažo) ali zaradi normalne obrabe delov. Iz garancije
so izvzeti tudi delno ali popolnoma razstavljeni stroji in pribor.
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E. Uveljavitev garancijskih storitev in dopolnilni predpisi
a)

Zgoraj navedene garancijske izjave zajemajo samo napake, ki so nastale zaradi materialnih in/ali proizvodnih napak. Garancija zajema tudi pravilno delovanje elektronskih komponent in baterijskih paketov ter odsotnost napak v materialih, kot so plastika in kovina.

b)

V primeru uveljavljanja garancije podjetje Metabowerke GmbH nosi stroške nadaljnjega
popravila in transporta. Po presoji Metabowerke GmbH se opravi brezplačno popravilo ali
zamenjavo naprave v garancijskem primeru.

c)

Garancija velja za državo, kjer je bil kupljen izdelek Metabo.

d)

Tukaj navedeni garancijski pogoji veljajo poleg ostalih pravic kupca/končnega uporabnika.
Ne glede na to garancijo ima imetnik garancije zakonske pravice kupca, zlasti garancijske
pravice ali odgovornost za izdelek. Ta garancija ne omejuje zakonskih pravic kupca. V
celoti veljajo poleg te garancije.

e)

Kupec ni pooblaščen, da prenese svoje pravice Metabo garancije na tretje osebe.

f)

Pravice, ki izhajajo iz te garancije, se lahko uveljavljajo na
Metabowerke GmbH, Metabo-Alle 1 in 72622 Nürtingen
www.metabo.si
pisno, po pošti ali po telefonu. Dodatne informacije o tem, kako nas kontaktirati, lahko
najdete na www.metabo-service.com.

g)

Pri uveljavljanju garancijskega zahtevka mora biti na originalnemu računu tudi datum prodaje. Poleg tega je treba po uveljavljanju garancijskega zahtevka v skladu z XXL garancijo
poslati XXL garancijsko potrdilo skupaj z originalnim računom in okvarjenim strojem na
pooblaščeni servis Metabo.
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