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Prodajno mesto: _________________________________________________________ 
 
Proizvajalec: ___________________________________________________________ 
 
Naziv izdelka : __________________________________________________________ 
 
Model izdelka : _________________________________________________________ 
 
Serijska ġtevilka izdelka: __________________________________________________ 
 
Datum prodaje/ izroļitve blaga _____________________________________________ 
 
Ģig in podpis prodajalca: __________________________________________________ 
 
                            GARANCIJA VELJA        24          MESECEV 

 
 

Servis: 

 

ASBIS d.o.o., Brodiġļe 12, 1236 Trzin 
Telefon: 0590 79 931; 0590 79 932; 0590 79 933  
servis@asbis.si 

                           GARANCIJSKA IZJAVA 
 
Dajalec garancije izjavlja, da jamļi za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki 
zaļne teļi z izroļitvijo blaga potroġniku. Proizvajalec se obvezuje, da bo na vaġo zahtevo, ļe bo 
predloģena v garancijskem roku, na svoje stroġke v pooblaġļenih servisnih prostorih poskrbel za 
odpravo napak in tehniļnih pomanjkljivosti izdelka, ki bi nastale ob pravilni uporabi v ļasu 
veljavnosti garancije. Izdelek, ki ne bo popravljen v roku 45 dni od dneva predloģitve zahtevka 
za popravilo, bomo na vaġo zahtevo zamenjali z brezhibnim izdelkom. V primeru, da pokvarjeni 
del ali proizvod ni identiļno zamenljiv, si pridrģujemo pravico do zamenjave z najmanj 
enakovrednim izdelkom.  
 
  
 

Garancijska doba na baterijo pri prenosnih raļunalnikih je 12 mesecev. Garancija ne izkljuļuje 
pravic potroġnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Proizvajalec mora 
zagotavljati proti plaļilu popravilo, vzdrģevanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate 
vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo 
o servisiranju z drugo osebo. Ļe ni drugaļe oznaļeno, velja garancija na ozemeljskem obmoļju 
Republike Slovenije, razen: Microsoft, Dell ï garancija se lahko uveljavlja v drģavah, kjer ima 
proizvajalec pooblaġļen servis; Fujitsu ï po svetu, Toshiba ï EU. Certifikati o skladnosti in 
izjave se nahajajo na strani www.asbis.si v zavihku èBlagovne znamkeç. 
Veljavno garancijo dokazujete s potrjenim garancijskim listom in originalnim raļunom.  
Garancija je neveljavna v naslednjih primerih: 
- ļe kupec ni ravnal po navodilih za uporabo izdelka 
- ļe pride do okvare zaradi poruġene programske opreme (spremembe v BIOS-u, brisani 

gonilniki, napaļno naloģeni gonilniki, delno ali v celoti brisan operacijski sistem) ali ļe 
je bila na raļunalniku naloģena neoriginalna programska oprema 

- ļe je v izdelek posegala nepooblaġļena oseba 
- ļe je bil izdelek uporabljen v neprimernem okolju (mraz, vroļina, vlaga, prah...) 
- ļe je bil izdelek oz. del izdelka poġkodovan zaradi raļunalniġkega virusa 

V garancijo prav tako ne spadajo okvare, povzroļene pri transportu po izroļitvi, okvare zaradi 
nepravilnih montaģ ali vzdrģevanj, mehanske okvare, ki jih je povzroļil uporabnik oz. so 
posledica normalne dolgotrajne uporabe, okvare povzroļene zaradi prenapetostnih udarcev 
elektriļnega toka (tudi udarcev strele), viġje sile, izteka baterij, neustreznega ļiġļenja, uporabe 
neustreznih medijev ali kartuġ, itd. Iz garancije so izvzeti deli, ki so podvrģeni stalni obrabi 
(tiskalniġka glava, baterije, mehanske poġkodbe katodne cevi monitorjev, mehanske poġkodbe 
priloģenih zgoġļenk, mehanske poġkodbe tipkovnice...). Iz garancije in vzdrģevanja je izvzeta 
tudi vsa brezplaļno prejeta programska oprema drugih proizvajalcev, ki je lahko priloģena 
izdelku. Dobavitelj prav tako ne jamļi za morebitno izgubo podatkov, ki nastane zaradi okvare 
izdelka. Ne jamļimo za nikakrġno ġkodo (izguba dobiļka, prekinitev poslovanja, izguba 
poslovnih podatkov ali drugo), ki izhaja iz uporabe oz. nezmoģnosti uporabe izdelka. V primeru, 
da je garancijski zahtevek neupraviļen, je kupec dolģan poravnati nastale stroġke.  
Izdelke v servis je potrebno poslati preko Poġte Slovenije, v nasprotnem primeru vam 
zaraļunavamo stroġke poġiljanja.  
                                           SPLOĠNA NAVODILA ZA UPORABO 

1. Natanļno preberite navodila o uporabi, ki ste jih prejeli pri nakupu osebnega 
raļunalnika (ali katerekoli druge naprave, ki omogoļa vgradnjo komponente), 
operacijskega sistema in ustrezne dodatne programske opreme. V primeru, da ste 
kupili komponento, ki jo je potrebno vgraditi v osebni raļunalnik, vam priporoļamo, 
da vgradnjo opravi oseba, ki je pooblaġļena za poseganje v vaġ osebni raļunalnik (ali 
katerokoli drugo napravo, ki omogoļa vgradnjo vaġe komponente), oz. oseba, ki je 
ustrezno strokovno usposobljena, ker bo sicer v primeru okvare komponente zaradi 
nestrokovnega ravnanja garancija neveljavna. 

2. Komponente vgrajujte le v zdruģljive naprave.  
3. Komponento varujte pred padci, je ne izpostavljajte soncu in vlagi, ne razstavljajte, 

zaģigajte in ne povzroļajte kratkega stika. 
4. Poskrbite za primerno hlajenje naprave, ker v nasprotnem primeru lahko pride do 

poġkodb naprave ali njenih posameznih delov. Naprava naj bo postavljena tako, da 
lahko zrak prosto kroģi preko ventilacijskih reģ.V primeru, da se komponenta 
uporablja s shranjevalnim medijem (CD, DVD ...), so iz garancije izkljuļene 
poġkodbe, ki nastanejo zaradi uporabe neustreznih medijev. 


