
GARANCIJSKI LIST 

TPredrzno d.o.o. izjavlja, da bo izdelek v garancijskem roku deloval brezhibno, če boste ravnali po priloženih 

navodilih.  

Podjetje TPredrzno d.o.o. se obvezuje, da bo izdelek v garancijskem roku brezplačno popravilo.  

Izdelek, ki ga ne bi mogli popraviti v roku 45 dneh, bomo na željo kupca zamenjali z brezhibnim izdelkom. 

Garancija prične teči z datumom nakupa izdelka na drobno, kar kupec dokaže z garancijskim listom in računom. 

Garancija za izdelek se lahko uveljavlja z računom nakupa. 

Garancija ne velja v primerih: 

• če kupec ni ravnal v skladu z navodili za uporabo; 

• če je v izdelek posegla nepooblaščena oseba; 

• če je kupec nestrokovno ali malomarno ravnal z izdelkom; 

• če so bili v izdelek vgrajeni neoriginalni deli; 

• če se je v izdelek kakor koli posegalo neskladno z navodili. 

• V garancijo prav tako na spadajo okvare povzročene pri transportiranju, okvare zaradi nepravilnega 

vzdrževanja, okvare, ki jih povzroči el. tok večje sile ali okvare, ki so posledica nepravilnega delovanja 

programske opreme ali nepravilno nameščenih gonilnikov. 

TPredrzno d.o.o. ne prevzema nikakršne obveznosti za izgubljeni dobiček ali za druge posledične škode, tudi če je bila 

v naprej obveščena o možnosti nastanka takšnih škod in ne prevzema odgovornosti za kakršenkoli zahtevek kupca ali 

tretje stranke. 

Prav tako TPredrzno d.o.o. ne odgovarja za izgubo podatkov s kateregakoli podatkovnega medija. 

TPredrzno d.o.o. vam omogoča, da lahko napravo, ki je v garancijskem roku na lastne stroške vrnete na podjetje 

TPredrzno d.o.o. v pregled, s katerim določimo upravičenost popravila ali zamenjave.  

Prosimo, da si v primeru reklamacije najprej ogledate navodila za uporabo, oziroma predhodno pridobite informacije 

preko e-poštnega naslova: info@tpredrzna.si 

Pravilnik o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje je določeno v Uradnem listu RS, št. 14/12. 

Več o določilih garancij si lahko ogledate na tej povezavi: 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10954 

 

KODA IZDELKA (vpiše kupec): 

ŠTEVILKA RAČUNA (vpiše kupec): 

 

 

 

Podatki podjetja: 

Dolgi naziv PRS: TPredrzno, storitve, d.o.o. 

Naslov sedeža: Sokolska ulica 46, 2000 Maribor 

Davčna številka: 81627742 

Matična: 8452296000 

E – pošta: info@tpredrzna.si / store@tpredrzna.si  

Whatsapp številka: 00386 31 301 900  

E – STRAN: https://tpredrzna.si/ 
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