
Garancijski list 

Izjavljamo, da je ta izdelek testiran in certificiran. 

Naprava ima 2-letno garancijo za proizvodne napake, nastale med ustreznim 

obratovanjem v skladu s tem navodilom.  

Za popravilo v garancijskem obdobju  se obrnite na podjetje  

Medisanus d.o.o.,  

poslovalnica Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana 

e-mail:  info@medisanus.com 

Če v garancijskem obdobju pride do okvare, vrnite razpršilnik skupaj z embalažo, 

priloženo opremo ter računom, v podjetje Medisanus d.o.o. in izdelek vam bomo 

brezplačno popravili. 

 Če se je izdelek pokvaril v garancijskem roku, ga prinesite ali pošljite  uvozniku na 

brezplačno popravilo, skupaj s tem priročnikom,  potrjenim garancijskim listom ali 

računom, glavnim delom naprave ter dodatki. Vendar pa v spodaj navedenih primerih 

ne moremo opraviti brezplačnega popravila kljub veljavnemu garancijskemu roku. 

Ta garancija ne velja v naslednjih primerih: 

- če nastopijo težave po več kot 2 letih od dneva nakupa; 

- če ne predložite dokazila o nakupu; 

- če je naprava odprta in/ali poškodovana; 

- če se je difuzor pokvaril zaradi padca, če je bil uporabljen v vodi ali če je bil 

nepravilno uporabljen; 

- če niso bila upoštevana navodila za čiščenje in vzdrževanje; 

- če se uporabijo dišave s kemikalijami, PEG 40 Castor Oil ali kakšne druge 

snovi, ki niso 100-odstotno naravno čiste;  

- v primeru požara, potresa, poplav, erozije, vojne ali drugih naravnih nesreč. 

- v primeru selitve v drugo državo ali da ste izdelek dobili kot darilo in je bil 

kupljen v tujini, se  obrnite na center za pomoč strankam, na brezplačno 

telefonsko številko (800 64 28 08), saj uvoznik v tem primeru ne odgovarja 

več. 

V primeru popravil in zamenjav s strani Medisanus d.o.o., teče garancijska doba za 

zamenjano napravo še do konca preostalega časa kupljene naprave. 

Čeprav bo izdelek popravljen brezplačno in v skladu s predpisi v tem priročniku, ne 

nameravamo omejiti pravne pravice kupca. Glede popravil po izteku garancijskega 

roka se obrnite na uvoznika. 

Osebni podatki (ime, naslov itd.), zapisani v garancijskem listu, morajo biti pravilni in 

veljavni. Uporabljeni bodo za ustrezno reševanje garancije. Prosimo za razumevanje. 

Osebni podatki kupca ne bodo razkriti, posojeni ali pokazani tretji osebi brez njegove 

predhodne privolitve, razen v posebnih primerih. To pomeni v primerih na zahtevo 

uradnih institucij ali z namenom zaščititi pravice in lastnino našega podjetja ipd.   

 

 



Garancijski list za ultrazvočni razpršilnik arom 

Trajanje garancije (dve leti od datuma nakupa)        Dan          Mesec        Leto                              

Ime in priimek  Naslov  Tel.  
 
 
 
 
 

Žig prodajalne ali št. računa Zaznamek o 
popravljanju 

  
 
 
 
 
 
 

⚫ Izjavljamo, da je bil izdelek pregledan in je 
ustrezen.  

⚫ V skladu s temi navodili ima izdelek, če 
med normalnim delovanjem pride do 
naravne okvare, dvoletno brezplačno 
garancijo. 

⚫ Čeprav bo izdelek popravljen brezplačno v 
skladu s pravili v tej knjižici, ne 
nameravamo omejiti zakonite pravice 
stranke. 

⚫ Glede popravljanja po poteku garancijske 
dobe stopite v stik z uvoznikom. 

⚫ Če ste se preselili drugam ali ste izdelek 
dobili kot darilo, potem stopite v stik s 
centrom za pomoč strankam, saj 
prodajalna ni več odgovorna. 

⚫ Osebni podatki (ime, priimek, naslov itd.), 
zapisani v garancijskem listu, morajo biti 
potrjeni kot pravilni in veljavni. Uporabljajo 
se za ustrezno garancijsko rešitev. Upamo, 
da to razumete. 

Če se je izdelek pokvaril med garancijsko 
dobo, prinesite ali pošljite to knjižico s stranjo, 
na kateri je garancijski list, račun,  napravo in 
dodatke na popravilo. Vendar pa v naslednjih 
primerih izdelka kljub garancijski dobi ne 
moremo popraviti brezplačno: 
1. Težave so se pojavile po dveh letih od 

nakupa. 
2. Ni knjižice, žiga prodajalne ali računa, ki bi 

navajal datum nakupa.  
3. Opazni so znaki, da so bili datum, besede 

ali številke namerno spremenjeni.  
4. Napako so povzročili požar, potres, 

nevihta, škoda, erozija soli, javna 
katastrofa, vojna ali druga nesreča. 

5. Do napake je prišlo zaradi padca, uporabe 
v vodi, napačne uporabe in zlorabe. 

6. Na zunanjosti je prišlo do poškodbe, 
onesnaženja ali napake. 

 


