
Garancijski list (izdelki): 

Ovitki, stekla, polnilci, kabli, nosilci, … 

Garancija na izdelke velja dvanajst (12) mesecev za dodatno opremo:, slušalke, USB kable, 

baterije, torbice, polnilnike 220V, avtopolnilce 12/24V, preklopne torbice, silikonske ovitke, 

stekla in folije (garancija ne upošteva mehanskih poškodb in obrabe materiala zaradi uporabe 

ob normalni uporabi). 

DISTRIBUTER IN POOBLAŠČENI SERVISER 

Ona d.o.o. 

Celovška cesta 99 

Si-1000 Ljubljana 

01/518-23-68                             *Garancija velja eno (1) leto od dneva izročitve potrošniku 

Distributer in dobavitelj Ona d.o.o.  (v nadaljevanju garant),  v  imenu  proizvajalca, za ta 

izdelek, jamči za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z 

izročitvijo blaga potrošnika. Garant Vam zagotavlja, da bo v  garancijskem roku v času, ki ni 

daljši od 30 dni od dneva prejema artikla v servis brezplačno odpravil napake v materialu, 

oblikovanju ali izdelavi izdelka, če bo  to potrebno,  izdelek brezplačno zamenjal v  skladu s 

to garancijo in zakonskimi določili. Garant pokriva tudi stroške prevoza oz.dostave v višini 

stroškov javnega transportnega sredstva oz. pošte. Garancija je veljavna na območju 

Republike Slovenije. Garancijski rok začne teči z dobavo izdelka. Garancija velja na območju 

Republike Slovenije in EU. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz 

obveznega jamstva za skladnost blaga. Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca 

v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. 

*GARANCIJSKI ROK 

*GARANCIJSKI ROK prične teči z izročitvijo izdelka potrošniku. Izdelek je lahko 

sestavljen iz več različnih delov, za katere lahko veljajo različni *GARANCIJSKI ROKI. 

(Šest (6) mescev za baterije ki so del naprav, slušalke, ohišja, in drugo dodatno opremo (ne 

glede na to ali se le te nahajajo v prodajnem paketu skupaj z aparatom ali so bile prodane kot 

samostojni izdelek). 

GARANCIJSKA DOLOČILA 

Garancija prične veljati z dnem nakupa oziroma izročitve blaga in velja samo s predložitvijo 

potrjenega garancijskega lista in računom. V primeru popravila v garancijski dobi se le-ta 

podaljša za čas popravila. 

- V primeru, da blago ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem 

listu ali ustreznem oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. 

Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je Garant od potrošnika prejel 

zahtevo za odpravo napak, mora Garant potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, 

novim in brezhibnim blagom. 30-dnevni rok se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben 



za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšanega 

roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki 

je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in 

razlogih za njegovo podaljšanje bo Garant obvestil potrošnika pred potekom 30-dnevnega 

roka. 

- Če Garant v navedenem roku ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik 

zahteva vračilo celotne kupnine od Garanta ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Če 

potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju 

vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi 

bilo skladno. Ne glede na prej navedeno lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od 

Garanta, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. 

- Garant oziroma pooblaščeni servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila 

izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če Garant 

potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico 

uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval 

popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve. 

- Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri 

odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača Garant. 

- Pravice potrošnika, ki jih lahko uveljavlja na podlagi garancijskega lista, prenehajo po 

preteku enega leta od dneva, ko jih je uveljavljal. 

- Garancijska popravila morajo biti opravljena pri Garantu. Pri popravilih, ki so jih opravili 

drugi trgovci in delavnice, ne obstaja pravica do nadomestila stroškov, ker ta garancija ne 

pokriva popravil in škod, do katerih je prišlo zaradi nepooblaščenih posegov. 

- Če se izdelek uporablja v drugi državi, zunaj meja Republike Slovenije in EU, je morebiti 

potrebno spremeniti izdelek, da bi ga prilagodili tehničnim in/ali varnostno-tehničnim 

normam te druge države. Takšne spremembe izdelka niso posledica napak v materialu in 

proizvodnji in jih tudi ne pokriva ta garancija. Stroški za takšne spremembe in za škodo, ki je 

nastala zaradi tega, ne bodo povrnjeni. 

- Popravilo in direktna zamenjava v okviru garancije se lahko izvede tudi tako, da stranka 

dobi v zamenjavo funkcionalno enakovreden nadomestni del. 

- Ta garancija se nanaša na izdelek in jo lahko v garancijskem času izkoristi vsaka oseba, ki 

je izdelek kupila legalno. 

- Garant bo proti plačilu zagotavljal popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in 

priklopne aparate še tri leta (36 mesecev) po poteku garancijskega roka. 

- Potrošni material, kot so baterije, ki se lahko s časom iztrošijo, razen, če je prišlo do okvare 

zaradi napak v materialu ali izdelavi. 

- Popravljeni ali zamenjani izdelki lahko vsebujejo nove in / ali tovarniško obnovljene dele in 

opremo. 



- Omejena garancija je veljavna in izvršljiva za vse izdelke, ki jih je Garant nameraval 

prodajati v naslednjih državah: Velika Britanija, Republika Irska, Nemčija, Francija, Italija, 

Malta, Španija, Portugalska, Nizozemska, Belgija, Luksemburg, Danska, Švedska, Finska, 

Poljska, Madžarska, Češka, Slovaška, Avstrija, Slovenija, Estonija, Latvija, Litva, Grčija, 

Ciper, Romunija, Bolgarija, Švica, Norveška, Lihtenštajn in Hrvaška (‘ozemlje’) in ki jih je 

kupec kupil znotraj ozemlja. Veljavne garancijske pravice so tiste iz ustrezne države na 

ozemlju, kjer je bil izdelek prvotno kupljen ne glede na lokacijo stranke v času zahtevanega 

garancijskega servisa (pod pogojem, da sodi v eno od navedenih držav) 

Garancija ne velja: 

Garancija ne velja, če so bile ugotovljene druge napake, kot napake v materialu ali predelavi. 

Naslednjih del in napak garancija ne pokriva: 

- Izgube priročnikov za uporabo, nastavitve, vsebino, podatke ali povezave, ne glede na to, ali 

so bili v aparat vgrajeni ob nakupu ali nameščeni kasneje. GARANT ne jamči, da bo 

katerakoli programska oprema proizvajalca ali drugih proizvajalcev ustrezala vašim 

specifičnim zahtevam, da bo delovala v kombinaciji s katerokoli strojno ali programsko 

opremo drugih proizvajalcev ali da bo delovanje programov potekalo nemoteno, brez napak; 

- Normalne obrabe izdelka (Obraba ovitkov, stekel, polnilcev zaradi uporabe, vključno z 

obrabo leč fotoaparata, baterije in zaslona); 

- Mehanskih poškodb (npr.: poškodb povzročenih z ostrimi predmet, zvijanjem, stiskanjem, 

padci ipd.); 

- Napake ali škode povzročene z nepravilno uporabo izdelka; torej ravnanjem v nasprotju s 

priloženimi navodili proizvajalca; 

- Napake, ki so nastale zaradi uporabe ali povezovanjem izdelka s katerimkoli izdelkom, 

baterijo, dodatno opremo, programsko opremo ali storitvami drugih proizvajalcev in 

ponudnikov; 

- Napake, ki so nastale zaradi uporabe izdelka z nepravilno nameščeno ali okvarjeno dodatno 

opremo; 

- Napake, ki so nastale zaradi uporabe izdelka za drug namen od predvidenega, zaradi virusov 

in drugih škodljivih programov, zaradi nepooblaščenega fizičnega ali programskega posega v 

izdelek, nepooblaščenega nameščanja neoriginalne ali s strani proizvajalca neodobrene 

opreme, dostopanja do storitev, računalniških sistemov ali mrež z vaše strani ali s strani tretje 

osebe. 

- Napake, ki so nastale zaradi izpostavljanja baterije kratkemu stiku, če so opazni znaki 

nepooblaščenega servisa, ali če je bila baterija uporabljena v opremi, za katero ni predvidena. 

- Če je bil izdelek izpostavljen mokroti, vlagi, ekstremnim toplotam oz. drugim pogojem 

okolja, hitrim spremembam teh pogojev, korozivnim vplivom, oksidaciji, razlitju hrane ali 

pijače ter vplivom kemičnih sredstev; 



- Če je izdelek odpiral, spreminjal ali popravljal kdorkoli drug razen pooblaščenega servisa, 

če je izdelek popravljen z uporabo neodobrenih rezervnih delov ali če so bili odstranjeni, 

izbrisani, popačeni, spremenjeni ali pa če so nečitljive serijske številke, datumska koda, ali 

IMEI izdelka; 

- Če so bili spremenjeni ali popravljeni podatki o garancijskem listu ali računu; 

 

Garancija ne zajema: 

porabljivih delov, kot so baterije in druga dodatno oprema. 

Garant ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubo in/ali poškodbe, ki bi nastale med 

pošiljanjem izdelka na servisno mesto. Vgrajene baterije ni mogoče zamenjati. Za 

informacije o njeni menjavi, pokličite servisni center. 

Navodila za uporabo 

Izdelek uporabljajte v skladu z navodili in le za namen, za katerega je izdelan. 

 

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka 

(Odpadna električna in elektronska oprema) 

(Uporablja se v Evropski Uniji in drugih evropskih državah, ki imajo svoje sisteme zbiranja) 

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove 

elektronske dodatne opreme (npr. električni, polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe 

uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst 

odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično 

uporabo materialnih virov. Tako boste   preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje 

ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov. Uporabniki v gospodinjstvih naj se 

za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, 

obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ. Poslovni uporabniki 

naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove 

elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi 

odpadki.        

 


