
GARANCIJSKI LIST

Artikel: Klimatska naprava TOYOTOMI 
Naslov
proizvajalca:

TOYOTOMI EUROPE SALES B.V.
Huygensweg 10, 5466 AN Veghel, Nizozemska

Tip in serijska
številka klimatske
naprave:
Garancijski rok: 2 LETI GARANCIJE + 5 LET PODALJŠANO JAMSTVO

Prodajalec:

Kupec:

Datum izročitve:

Datum montaže
zun. enote:

GARANCIJSKI POGOJI

Dajalec garancije eMundia d.o.o., Tovarniška cest 15, 5270 Ajdovščina jamči za lastnosti ali 
brezhibno delovanje v garancijskem roku 2 leti, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. 
eMundia d.o.o tudi zagotavlja nadomestne dele in servisiranje vsaj še 5 let po poteku 
garancijskega roka. 

Pri uveljavljanju garancije je potrebno priložiti nakupni račun in izpolnjen garancijski list.

Opozorilo: garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca napake 
na blagu.



PODALJŠANO JAMSTVO

Podaljšano jamstvo, še 5 let po preteku garancijskega roka, velja ob pogoju, da je naprava 
montirana, zagnana in servisirana pri pooblaščenih serviserjih za klimatske naprave ter ima 
vgrajene originalne dele in izključuje jamstvo za obrabljive plastične dele, filtre ipd ter velja za 
morebitne tovarniške napake na klimatski napravi. Pogoj za uveljavljanje je tudi vsakoletno 
opravljen redni servis s strani pooblaščenih serviserjev. 
eMundia d.o.o. daje garancijo in podaljšano jamstvo zgolj na naprave, kupljene pri eMundia d.o.o. 
oziroma pri pooblaščenih prodajalcih. 
Garancija velja na območju Republike Slovenije.

Proizvajalec se obvezuje, da bo v garancijskem roku odpravil vse napake, ki bi nastale ob pravilni 
uporabi, na svoje stroške. Prav tako krije transportne stroške z najcenejšim prevoznim sredstvom 
(pošta,...)

Predmet garancije:

- Tovarniške napake klimatske naprave

Garancija, jamstvo ne velja v naslednjih primerih:
- če kupec ni ravnal po navodilih proizvajalca
- če je v izdelek posegla nepooblaščena oseba,
- če je kupec z izdelkom ravnal nestrokovno in malomarno,
- če so v izdelek vgrajeni neoriginalni deli in potrošni material,
- ne velja za vse plastične obrabljive dele podvržene obrabi (filtri, plastični deli)
V garancijo prav tako ne spadajo okvare zaradi nepravilne priključitve ali vzdrževanja, mehanske 
okvare, ki jih povzroči uporabnik, okvare nastale zaradi prenapetosti v električnem omrežju, udara 
strele ipd.

Garancijski rok se podaljša za čas popravila.
Če pa izdelek ni popravljen v roku 45 dni, lahko kupec zahteva novega.
Garancija ne izključuje pravic potrošnikov, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na 
blagu. Garancija in podaljšano jamstvo dajalca garancije pravno zavezuje pod pogoji, določenimi v 
garancijskem listu in oglaševalskem sporočilu.
Pravice iz naslova stvarne napake lahko potrošnik uveljavlja tudi proti prodajalcu.

MODELI KLIMATSKIH NAPRAV kateri so predmet garancije oziroma jamstva:

- TOYOTOMI klimatska naprava NOBURU 3,5 kW Wi-FI - KITNTN-NTG-935R32
- TOYOTOMI klimatska naprava NOBURU 2,5 kW Wi-FI - KITNTN-NTG-928R32
- TOYOTOMI klimatska naprava Satori 3,5 kW Wi-FI ready - KITSTN-STG-912R32
- TOYOTOMI klimatska naprava Satori 2,5 kW Wi-FI ready - KITSTN-STG-909R32




