GARANCIJSKI LIST
Prodajno mesto:
_________________________________________________________
Proizvajalec: THULE SWEDEN AB
_________________________________________________________
Naziv izdelka :
_________________________________________________________
Model izdelka :
_________________________________________________________
Datum prodaje/ izročitve blaga/št. računa
_____________________________________________
Žig in podpis prodajalca:

__________________________________________________

GARANCIJSKA IZJAVA
THULE bo prvotnemu kupcu jamčil, da so nosilci, strešni kovčki in dodatki, ki jih proizvaja THULE in ki se
prodajajo pod blagovno znamko THULE, brez napak v materialu in izdelavi, in sicer za obdobje največ pet
let od prvotnega nakupa v maloprodaji.
V skladu s spodaj navedenimi omejitvami in izjemami je THULE dolžan popraviti napake v materialu ali
izdelavi v času veljavnosti garancijskega obdobja, in sicer tako, da po lastni presoji bodisi popravi bodisi
zamenja okvarjen/-e del/-e, prvotnemu kupcu pa ne sme zaračunati nobenega od delov. Kupec bo moral
poravnati stroške, ki so potrebni, da vrne del/-e oz. izdelek/-ke skupaj z dokazilom o nakupu na prodajno
mesto, kjer je izdelek kupil. Garancija ne krije okvar, ki so posledica okoliščin, na katere podjetje Thule ne
more vplivati, kar brez omejitev vključuje nepravilno uporabo, preobremenitev ali sestavljanje, montiranje
oziroma uporabo nosilcev ali dodatka/-ov v nasprotju s pisnimi navodili, smernicami in varnostnimi
obvestili, ki jih zagotovi THULE.
Garancija ne krije okvar, ki so posledica nesreč, nezakonite uporabe vozila, ali okvar/neskladij na vozilu,
na katerega je nameščen izdelek.

Garancija ne krije okvar, ki jih povzročijo uporabniki, ki ne zavarujejo tovora na ustrezen način in v skladu
s priporočili podjetja THULE.
V okviru garancije je izključno pravno sredstvo prvotnega kupca popravilo ali zamenjava okvarjenega
izdelka THULE. Iz te garancije je izključena vsaka posledična ali naključna škoda. Izključene so škoda, ki
nastane na uporabnikovem vozilu, tovoru ali drugi lastnini, ter poškodbe drugih oseb.
Zgoraj navedene določbe ne omejujejo potrošnika ali potrošnikovih pravic, ki jih zagotavlja ustrezna
zakonodaja v njegovi državi. Prav tako ne vplivajo na pravice, ki izhajajo iz prodajne pogodbe in ki jih
lahko potrošnik uveljavlja proti zastopniku. Še zlasti to velja za pravice do garancije in jamstva, ki ostanejo
v celoti veljavne.
Če imate kakršna koli posebna vprašanja glede garancije podjetja THULE, se obrnite na najbližjega
zastopnika podjetja THULE ali na zastopnika, pri katerem ste kupili izdelek. Podatke o zastopnikih lahko
najdete na www.thule.com
Čas po poteku garancijskega roka v katerem zagotavljamo nadomestne dele , vzdrževanje in priklopne
aparate je 3 leta po poteku garancije. Servis zagotavljajo poslovne enote Euroton. Garancija ne izključuje
pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Garancija velja na območju
Republike Slovenije.

ZASTOPA, PRODAJA IN SERVISIRA: Euroton d.o.o., Tržaška c. 383, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/200-26-70, Fax.: 01/200-26-99.
Elektronska pošta: info@euroton.si

