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GARANCIJSKA IZJAVA:

GARANCIJA:

Podjetje IN-PLAST d.o.o., daje garancijo za svoje izdelke z montažo.

V garancijskem roku zagotavljamo ustrezne servisne storitve, ki se odpravljajo najkasneje v roku 45 dni od pisne prijave napake. V kolikor 

podjetje ugotovi, da kupec ni opravičen do reklamacije, si pridržuje pravico, da si nastale stroške zaračuna. Kupec ima pravico uveljavljati 

reklamacijo izključno po plačilu računa.

Garancija začne veljati z dnem, ko so bile opravljene storitve na objektu, to dokažete s kopijo garancijskega lista, ter dopisa, s katerim 

navedete napako.

Nastavitev okovja ni predmet reklamacije (iz nastavitev in vzdrževanja po navodilih).

V primeru mehanske okvare, vloma, nepravilne uporabe izdelka, naravne nesreče oz. vpliva okolja (toča, požar, …) garancija ne velja.

Iz garancije so izvzeti potrošni deli, ki so podvrženi stalni uporabi (pololive, tesnila, kljuke, …).

Garancijska doba za:

• PVC elemente – 5 let

• ALU elemente – 4 leta

• LES elemente – 4 leta

• POLNILA ( vrata, polnila) – 2 leti

• ELEKTRIČNE ključavnice, vratna zapirala – 6 mesecev

• SENČILA ( rolete, žaluzije) – 1 leto, v primeru PVC lamel garancije ni

• POLICE : umetni kamen Azur – 7 let, naravni kamen ni garancije, za PVC police – 5 let

• GARAŽNA VRATA – 2 leti

• ELEKTROMOTORJI – 1 leto

• VGRADNJA elementov( montaža in zaključna dela) – 6 mesecev

Pri morebitnih poškodbah stekla na PVC vratih je možna menjava samo stekla, pri polnilih moramo menjati celotno polnilo. 

Iz pogojev garancije so izvzete manjše površinske nepravilnosti na izdelkih in steklu, ki niso posledica mehanskih vplivov pri izdelavi 

(zareze, odrgnine, lise, …), če ne vplivajo na funkcionalnost izdelka in če niso vidne iz razdalje, večje od 3 metrov.

Iz pogojev garancije so izvzete tudi določene želje strank, katere garancija ne pokriva in so vidne na meritvah ob naročilu in potrditvi s 

strani same stranke (večje dimenzije elementov brez prečk, brez spojnika,brez statike, brez razširitvenih profilov, nefunkcionalni 

predmeti, …).

Iz pogojev garancije so izvzete vgradnje in montaža elementov v primeru, da vgrajuje elemente sama stranka.

Iz pogojev garancije so izvzete meritve elementov s strani same stranke, ter ob nepredvidenih nadaljnjih gradnjah- tlakih, fasadah, 

zidarskem zaključevanju, ter nepripravljenem vodnem risu s strani naročnika/kupca …

Garancija velja od dne opravljene storitve oziroma od celotnega plačila.
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