Omejena petletna garancija
Izdelki družbe AD Vita d.o.o. so temeljito preskušeni z namenom zagotoviti, da potovalni izdelki, ki
jim zaupate, izpolnjujejo stroge standarde. Če pride do težav s tem izdelkom, ki so posledica
tovarniške napake v materialu in izdelavi, bo družba AD Vita d.o.o. po svoji presoji popravila izdelek
ali ga zamenjala v skladu s tukaj navedenimi garancijskimi pogoji. Tukaj navedena garancija velja za
čas življenjske dobe prvega kupca ali prejemnika tega izdelka v darilo.
Ta garancija zajema samo tovarniške napake in ne vključuje nobenih poškodb, ki so posledica
nepravilne uporabe (na primer prevoz neobičajnih predmetov), nemarnosti, nesreče, prask,
izpostavljenosti ekstremnim temperaturam, topilom, kislini ali vodi, običajne obrabe in dotrajanosti
ali poškodbe pri prevozu (na primer pri letalskem prevozu). V primeru neustreznega ali nepravilno
izvedenega vzdrževanja ali popravila je ta garancija nična.
Naključne in posledične poškodbe so izrecno izključene iz garancije. Ta garancija ne krije stroškov
dela in poškodb, ki so posledica del, ki jih je izvedel kdorkoli drug razen servisnega centra AD Vita
d.o.o. V obsegu, ki ga dopušča veljavna zakonodaja, so izključene vse implicitne garancije. Ta
garancija je omejena na vrednost izdelka. Proizvodne specifikacije se lahko spremenijo brez
vnaprejšnjega opozorila. Ključavnice izdelka so namenjene preprečitvi nenamernega odpiranja in
nujno ne preprečujejo kraje izdelka ali njegove vsebine, uničenja ali dostopa s strani letalske družbe
ali letališkega osebja ali vladnih organov. Svoj izdelek nemudoma preglejte, kadar je bil v rokah
kogarkoli drugega razen vas. Če je izdelek poškodovan med prevozom, vložite zahtevek pri prevozni
družbi (ki je zavarovana za poškodbe vašega izdelka) na kraju prihoda, če je mogoče pred
carinjenjem.
Namen te garancije je, da vam daje določene zakonske pravice. Poleg tukaj opisanih pravic vam lahko
pripadajo tudi druge pravice, ki se razlikujejo od države do države, in sicer v zvezi z izključitvijo ali
veljavnostjo implicitnih garancij, nenamernih in posledičnih poškodb ter popravila in zamenjave.
Omejitve ali izključitve, ki so posebej navedene v tej garanciji, morda ne veljajo za vas.

