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Poslovni partnerji podjetja Kärcher s servisom v Sloveniji



Spoštovani kupec, 

naprave Kärcher so zelo natančno izdelane in pred odpravo podvržene 
podrobni kontroli kakovosti. Če pa vaša naprava Kärcher kljub temu ne bi 
delovala brezhibno ali ne bi imela lastnosti, navedenih v garancijskem listu 
ali oglaševalskem sporočilu, imate kot kupec do podjetja Kärcher zakonske 
pravice iz naslova garancije. Na podlagi Zakona o varstvu potrošnikov 
(Uradni list RS, št. 98/04 z vsemi spremembami) Karcher trgovina d.o.o., 
Letališka cesta 29d, 1000 Ljubljana, kot dajalec garancije izrecno izjavlja: 

1. S tem garancijskim listom jamčimo za lastnosti ali brezhibno delovanje v
garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga kupcu. Garancija ne
izključuje pravic kupca, ki izhajajo iz naslova odgovornosti prodajalca za
napake na blagu.

2. Garancijski rok za izdelke iz profesionalnega programa (izdelki v sivi oz.
antracitni barvi) velja 12 mesecev, za izdelke iz programa za domačo rabo
(izdelki rumene in bele barve) pa 24 mesecev od izročitve izdelka kupcu.
Garancijski rok se dokaže s predloženim računom, izpolnjenim
garancijskim listom ali dobavnico .

3. lzdelki iz programa za domačo rabo so namenjeni samo za uporabo v
privatnih gospodinjstvih. Če se izdelek v oglaševalskem sporočilu uporabi
v profesionalne namene, lahko to sporočite kateri koli prodajalni Kärcher
ali pooblaščenemu serviserju (pooblaščeni serviserji so navedeni na tem
garancijskem listu), pri čemer morate v obvestilu ustrezno opisati napako.

4. Popravilo na mestu uporabe (pri kupcu) se lahko zahteva samo pri
neprenosljivih izdelkih. Prenosljive izdelke je potrebno prinesti ali poslati
po pošti v najbližjo prodajalno Kärcher ali najbližjemu pooblaščenemu
serviserju.
V garancijskem roku nosimo tudi stroške prenosa in prevoza izdelkov, ki
nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim.

5. Pravica iz naslova garancije ne velja, če je do okvare prišlo zaradi
popravila ali posega oseb, ki za to niso pooblaščene. Enako velja v
primeru, če so bile naše naprave opremljene z dodatnimi napravami ali
dodatki, ki za to niso odobreni, oziroma so bila uporabljena čistilna
sredstva, ki za to niso odobrena in je okvara nastala kot posledica.

6. Garancija velja za izdelke kupljene na območju Republike Slovenije.
7. Če se pri napravi, ki je bila popravljena oziroma zamenjana v okviru

garancije in za katero v skladu z zakonskimi predpisi ni bil izdan nov
garancijski list, ponovi enaka napaka v obdobju 6 mesecev od odprave
napake oziroma zamenjave, se ta napaka odpravi brezplačno kljub temu,
da je garancijski rok že potekel, in sicer pod pogojem, da je bil vzrok
napake nestrokovno popravilo ali materialna oziroma proizvodna napaka
zamenjanih delov ali zamenjanega izdelka. V nasprotnem primeru se
garancijski rok ne podaljša.

8. Razen v minimalnem zakonsko določenem obsegu, se ostale pravice,
predvsem do nadomestila škode, ki ni nastala na samem izdelku, ne
priznajo.

9. Še 3 leta po preteku garancijskega roka zagotavljamo popravilo,
vzdrževanje izdelka, nadomestne dele in dodatke.
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Da bo v primeru napake izdelka, vaša garancija zagotovljena, naj prodajalec 
pri nakupu izpolni sledeče:

Naziv izdelka

Serijska št. izdelka

Datum nakupa izdelka

Podpis in žig prodajalca

Kupec (ime, naslov)

Trgovec (ime, naslov)

Izvedena popravila: 

Datum Vrsta popravila 

S tem garancijskim listom jamčimo za kakovost, da bo izdelek v garancijskem roku 
ob normalni in pravilni uporabi, brezhibno deloval od dneva izročitve blaga potrošniku 
in se obvezujemo, da bomo ob izpolnjenih zgoraj navedenih pogojih, v zakonsko določenem 
roku odpravili pomankljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izvedbi. 

www.kaercher.si 




