Garancija proizvajalca Hansgrohe
za končnega uporabnika

I. Splošne določbe
Podjetje Hansgrohe SE zagotavlja končnemu uporabniku garancijo proizvajalca, za izdelke omenjenega podjetja, dodatno k jamstvom prodajalca, ki končnemu uporabniku pripadajo po zakonu. Garancija velja ne glede na
veljavne zakonske predpise o jamstvu, kot so na primer določbe Zakona o varstvu potrošnikov, v primerih naklepa in hude malomarnosti, zaradi ogrožanja življenja, telesa ali zdravja s strani podjetja Hansgrohe ali njegovih
zastopnikov. »Končni uporabnik« v smislu te garancije proizvajalca je vsaka fizična ali pravna oseba, ki je lastnik
izdelka in ga ne poseduje z namenom nadaljnje prodaje ali montaže tretji osebi v okviru svoje samostojne dejavnosti. »Prvi kupec« je tisti končni uporabnik, ki je prvi kupil proizvod pri podjetju Hansgrohe, pri trgovcu ali drugi
fizični ali pravni osebi, ki v okviru svoje samostojne dejavnosti izvaja nadaljnjo prodajo ali inštalacijo proizvodov.

II. Garancijska izjava

Podjetje Hansgrohe SE zagotavlja končnemu uporabniku garancijo proizvajalca v sledečem obsegu:
•Skupina 1: Fiksne inštalacije
Za uporabo teh produktov nudi podjetje Hansgrohe 5-letno garancijo. Garancija začne teči od datuma prodaje
prvemu kupcu. »Javna uporaba« v smislu te garancije je uporaba proizvodov Hansgrohe s strani več različnih
oseb. Sem sodi tudi uporaba v hotelih in penzionih.
V to skupino sodijo naslednji proizvodi: inštalacije, zlasti vsi čvrsto montirani proizvodi, kot so armature, vgradni
elementi, z izjemo artiklov navedenih v skupinah 2 in 3. Rezervni deli za Hansgrohe proizvode so dobavljivi 5 let po
izteku garancije.
• Skupina 2: Gibljivi in premični proizvodi, nadomestni deli
Za te proizvode zagotavlja podjetje Hansgrohe 2-letno garancijo. Garancija začne teči od datuma prodaje prvemu kupcu. Proizvodi skupine 2 so nadomestni deli in gibljivi ter premični proizvodi, z izjemo artiklov navedenih v
skupinah 1 in 3. V proizvodno skupino 2 spadajo ročne prhe in cevi za prho.
• Skupina 3: Obrabni in potrošni deli
Podjetje Hansgrohe za te proizvode zagotavlja 1-letno garancijo, ki začne teči od datuma prodaje proizvoda
prvemu kupcu. Proizvodi, ki sodijo v skupino 3, so obrabni in potrošni deli, z izjemo artiklov navedenih v skupinah 1 in 2. V proizvodno skupino 3 spadajo tesnila in baterije.
Garancija na zgoraj navedene artikle velja, v kolikor se le-ti nahajajo v Sloveniji in po tem ko so dobavljeni
prvemu kupcu. Garancijski roki se na podlagi določil v okviru te garancije ne podaljšajo, posebej ne po popravilu
ali zamenjavi blaga. V takih primerih garancijski roki ne začnejo teči ponovno.

III. Stvarni namen uporabe

Garancija zajema materialne, proizvodne in konstrukcijske napake. Kot merodajno se upošteva stanje znanosti in
tehnologije veljavno v času proizvodnje. Proizvod mora že v tem času izkazati napako, katera je povzročila škodo.
Zahtevki za nadomestilo škode, ki je nastala po tem času ali iz garancije proizvoda, se izvedejo v skladu z
veljavnimi zakonskimi predpisi.

IV. Pisna prijava napak

Končni uporabnik lahko uveljavlja pravice iz te garancije v okviru garancijskega roka le s pisno prijavo napake,
o kateri mora obvestiti podjetje Hansgrohe ali prodajalca, pri katerem je prvi kupec kupil proizvod.
Končni uporabnik mora prijaviti napako v roku do dveh mesecev po tem, ko je oziroma bi moral opaziti napako.
Končni uporabnik mora izkazati, da se garancija proizvoda še ni iztekla. Podjetje Hansgrohe je prav tako
pooblaščeno, da določi začetek garancijskega roka na podlagi datuma proizvodnje.

V. Dajatve v garancijskem primeru

Podjetje Honsgrohe ima v primeru zahtevka iz garancije na razpolago, da proizvod popravi, ga zamenja, ali
pa končnemu uporabniku vrne kupnino. Končni uporabnik s privoljenjem podjetja Hansgrohe odda pokvarjen
proizvod strokovnjaku v popravilo. V tem primeru garancija krije brezplačno dobavo potrebnih rezervnih delov.
V kolikor podjetje Hansgrohe pisno privoli, da bo samo izvedlo popravilo, prevzema vse nastale stroške za
rezervne dele, montažo in lastne stroške dela, kot tudi stroške za transport ali pošiljanje proizvoda. Končni
uporabnik mora podjetju Hansgrohe omogočiti dostop do proizvoda.
Star proizvod se brezplačno zamenja za nov proizvod istega tipa, iste kvalitete in iste vrste. V primeru, da
pokvarjen proizvod v času prijave napake ni več v proizvodnji, ima podjetje Hansgrohe pravico, da dobavi podoben proizvod. Transport oziroma pošiljanje od/do Hansgrohe-a in od/do prodajalca, odstranitev proizvoda,
ponovna montaža proizvoda in morebitni drugi posegi, se smejo izvesti le s predhodnim dovoljenjem podjetja
Hansgrohe. V primeru da Hansgrohe soglaša z nameravanimi posegi, prevzame vse stroške, ki nastanejo pri
tem. Končni uporabnik je dolžan prevzeti nov proizvod pri najbližjem prodajalcu izdelkov Hansgrohe, razen v
primeru drugačnega dogovora.
V primeru, da se podjetje Hansgrohe odloči vrniti kupnino in to pisno potrdi, je končni uporabnik dolžan vrniti
proizvod proizvajalcu, proizvajalec pa mu vrne kupnino.

VI. Pogoji in izjeme
Garancija velja le v primeru pravilne montaže in vzdrževanja s strani strokovnjakov oziroma kompetentnih
oseb, v skladu s priloženimi navodili za montažo in priznanimi pravili tehnične stroke, kot tudi v skladu z
navodili za uporabo proizvodov podjetja Hansgrohe.
Garancija velja, toda ne izključno, v primeru, da so dovodne cevi za vodo pravilno izprane pred samo
inštalacijo proizvoda, v skladu s predpisi, ki to urejajo, da inštalacija odgovarja priloženim slikam, in da je
delovni tlak v vodovodu pregledan in je v skladu s tehničnimi zahtevami.
Navodila za montažo, nasveti za uporabo in nego proizvodov Hansgrohe, so priloženi vsakemu proizvodu in
so dostopni na www.hansgrohe.com
Garancijski zahtevek ne vključuje:
• obrabnih delov, kot so npr. tesnila, zaradi obrabe ali zloma lomljivih delov, kot je npr. steklo, žarnice,
• potrošnega materiala, kot npr. filtrov ali prezračeval, zaradi obrabe
• manjših odstopanj proizvodov Hansgrohe od zastavljenih, ki nimajo vpliva na uporabno vrednost proizvoda
čiščenja nečistoč, vodnih udarov, posebej toplotnih udarov, sedimentacije apnenca, pogonskih in krmilnih
napak, škode zaradi agresivnega vpliva okolja, kemikalij, sredstev za čiščenje
• škode, ki je nastala zaradi pomanjkljivosti na proizvodu, ki so posledica montaže, transporta in poskusnega
pogona
• škode, ki je nastala zaradi pomanjkljivosti proizvoda Hansgrohe
Garancija ne velja v primeru:
• neupoštevanja navodil za montažo, uporabo in nego proizvodov, dostopnih na www.hansgrohe.com ter
vgradnje, vzdrževanja, popravila ali nege s strani nestrokovnega osebja
• škode na proizvodu, povzročene s strani prodajalca, monterja ali tretje osebe
• škode, ki nastane pri normalni uporabi ali namerni poškodbi - pri povzročitvi škode iz malomarnosti se
sporazumno izračuna sokrivda
• nestrokovne montaže ali spravljanja v pogon
• pomanjkljivega ali napačnega vzdrževanja
• uporabe proizvodov, ki ni skladna s predvidenim namenom
• škode, ki nastane zaradi višje sile ali naravne katastrofe, posebej, toda ne omejeno, na poplave, požare ali
zmrzali

VII. Ni v obsegu garancije

V primeru, da se najde napaka, ki je garancija ne krije, nosi stroške transporta in pošiljanja končni uporabnik.
Končni uporabnik je v takem primeru odgovoren tako za stroške, ki vključujejo pregled proizvoda, kot tudi
stroške, ki se nanašajo na montažo proizvoda. Ko je končni uporabnik obveščen, da odprava napake ni v
garanciji in o ocenjenih stroških popravila, in še vedno želi odpravo napake, nosi stroške rezervnih delov in
popravila končni uporabnik.
V primeru, da proizvod ni izkazal napake že pri dobavi, odloča podjetje Hansgrohe v vsakem primeru posebej, o tem, ali je napako potrebno odstraniti na podlagi dobre volje. V takem primeru končni uporabnik nima
pravnega zahtevka za odstranitev pomanjkljivosti.

VIII. Zakonske pravice

Poleg pravic iz garancije ima končni uporabnik zakonsko določene pravice. Te pravice, ki so za končnega
uporabnika pod določenimi pogoji bolj ugodne, se z garancijo ne zmanjšujejo. Garancija prav tako ne vpliva
na pravice, ki jih imata prvi kupec oz. končni uporabnik v razmerju do prodajalca, pri katerem je prvi kupec
proizvod kupil.

IX. Mesto izpolnitve, pristojno sodišče in veljavno pravo

Ta garancija je predmet nemškega prava, ob izključitvi izvrševanja Konvencije ZN o mednarodni prodaji
blaga ICISGj z dne 11. aprila 1980. Mesto izpolnitve obligacij, ki izhajajo iz te garancije, je Schiltach, Nemčija.
Kolikor je to dopustno, je za spore pristojno sodišče v Rotlweilu, v Nemčiji.
V primeru zahteve za garancijsko popravilo, mora kupec stopiti v kontakt z enim izmed pooblaščenih serviserjev podjetja Hansgrohe SE:

Območje servisiranja

Servisni partner

Ime / Priimek

Naslov

Tel. / Mobitel

Maribor, Ptuj, Sl.Bistrica, Murska Sobota, Lendava

Andrej Janžekovič, s.p.

Andrej
Janžekovič

Prvenci 2 C, SI-2281
Markovci

00386 41 645 755 andrej@mckdoo.si

Celje, Velenje, Slovenj Gradec, Trbovlje, Brežice,
Ljubljana, Kranj, Jesenice, Novo Mesto, Černomelj,
Kočevje, Tolmin, Idrija, Postojna

Peter Žunič, s.p.

Peter Žunič

Pšata 10,
00386 41 333 389 servis.pamax@gmail.com
SI-1262 Dol pri Ljubljani

Koper, Sežana, Ilirska Bistrica, Nova gorica

Top VIG, Gorazd Starić s.p. Gorazd Starić

Dajalec garancije:
Hansgrohe SE
Auestrasse 5-9
77761 Schiltach
Germany

Izdelek prodal:

Podjetje, naslov, žig, podpis

Prešernova 6, SI-6310
Izola

E-mail

00386 41 872 455 gorazd.staric@gmail.com

Tovarniška oznaka proizvoda oz.
tovarniška šifra:

Datum izročitve blaga:

