Dickie Spielzeug GmbH + CO KG
Service-Center
Mittlere Motsch-Str. 9
96515 Sonneberg
Deutschland

GARANCIJSKI LIST

Velja LE s potrdilom o nakupu!

Izdelki DICKIE se odlikujejo po odlični kakovosti in ustrezajo visokim tehnološkim
standardom. Čeprav se težave z izdelki pojavijo le v redkih primerih, je z izdelki potrebno
ravnati skrbno in pred uporabo natančno prebrati priložena navodila za uporabo.

Vsak izdelek in vsak del izdelka je skrbno pregledan. Zato veljajo sledeči GARANCIJSKI
POGOJI:


ČAS TRAJANJA GARANCIJE znaša 24 MESECEV od DATUMA NAKUPA (dokazano s
potrdilom o nakupu).



GARANCIJA velja za prepoznane in dokazane napake pri proizvodnji oz. za
pomanjkljivo delovanje sestavnih delov ali materialov.



Garancija NE VKLJUČUJE poškodb zaradi uporabe, ki ne ustreza predpisom in
navodilom za uporabo oz. poškodb zaradi nepooblaščenega posega v izdelek ali
transportnih poškodb.



Popravila lahko izvede izključno DICKIE oz. podjetje, ki ga pooblasti DICKIE.



Za uveljavljanje GARANCIJE pošljite izdelek na naslov distributerja za Slovenijo:
Simba Toys Handels GmbH & Co. KG
Jochen-Rindt-Str. 25
1230 Wien

ali pa uporabite kontaktni obrazec na naši spletni strani http://service.dickietoys.de


Stroški pošiljanja so breme kupca in jih garancija ne vključuje. Po popravilu izdelek
pošljemo nazaj brezplačno.



Garancija ne vključuje morebitnih popustov ali odškodninskih zahtevkov za
poškodbe.



GARANCIJA velja le ob upoštevanju sledečih pogojev:
-

Izdelek je poslan skupaj s potrdilom o nakupu (z računom oz. blagajniškim
listkom)

-

Izdelek je bil uporabljen v skladu z navodili za uporabo.



V primeru okvare je izdelek potrebno poslati na naslov distributerja za Slovenijo.



Če je mogoče, zraven navedite tudi izčrpne podatke, vključno z opisom in vrsto
napake, ki se je pojavila.



Če napake ne boste opisali, bomo popravili vse ugotovljene okvare – vključno z
okvarami, ki niso vključene v garancijo in bodo popravljene na vaše stroške.



POZOR: Pošiljki ne prilagajte BATERIJ, AKUMULATORJEV in ostalih DELOV OPREME, ki
niso vključeni v GARANCIJO.



Garancija velja na ozemeljskem območju Republike Slovenije.



Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na
blagu.

