
 

10-letna garancija podjetja Liebherr 

Pogoji garancije podjetja Liebherr 
 

Z novimi aparati CBNsda5723, CBNbda 5723, CBNsda5753 in CBNbsa5753 
(promocijski aparat) Liebherr ponuja kombinacije hlajenja in zamrzovalnika, ki prvič 
izpolnjujejo razred energijske učinkovitosti A. Družba Liebherr-Hausgeräte Lienz 
GmbH, dr.-Hans-Liebherr-Straße 1, A-9900 Lienz/Avstrija (Liebherr) bo lastniku 
promocijskega aparata (aparat) zagotovila prostovoljno 10-letno garancijo v skladu z 
naslednjimi pogoji (garancija podjetja Liebherr) za akcijske aparate, kupljene med 1. 
9. 2022 in 31. 12. 2023 (promocijsko obdobje). Ta garancija podjetja Liebherr velja 
poleg zakonskih pravic, ki jih ima kupec do prodajalca aparata v primeru napak 
(odgovornost za napake, garancija), ki jih stranka lahko zahteva brezplačno in tega ne 
omejuje. 

 

I. Področje uporabe 

Garancija Liebherr velja za promocijske aparate, uporabljene v Sloveniji za zasebno 
uporabo, ki so bili kupljeni v promocijskem obdobju. 

  

II. Garant 

Garant je družba Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1, A-
9900 Lienz, Avstrija. 

 

III. Trajanje in začetek veljavnosti garancije Liebherr 

1. Garancija podjetja Liebherr je odobrena za obdobje 10 let (garancijsko obdobje). 

2. Garancijsko obdobje se začne, ko je oprema predana kupcu, ki je opremo kupil za 
prvo uporabo.  

3. V primeru koriščenja garancije podjetja Liebherr se garancijska doba ne obnovi in 
ne podaljša. 

 

IV. Pogoji garancije podjetja Liebherr in uveljavljanje 

Podjetje Liebherr nudi garancijo, če so dokazljivo skupaj izpolnjeni naslednji pogoji: 

1. Enota je prvič bila kupljena pri podjetju Liebherr ali pooblaščenem prodajalcu 
Liebherr, ki je podjetnik, v okviru garancije podjetja Liebherr. 

2. Aparat je nastavljen v okviru garancije podjetja Liebherr. 

3. Dokazilo o nakupu aparata je predloženo servisnemu osebju podjetja Liebherr za 
stranke za aparat. 

4. Garancija podjetja Liebherr ni prenosljiva na drug aparat, razen v primeru, ki je 
opisan v točki III 3. 

5. Aparat je promocijski aparat.   

 



 

Vsebina in obseg garancije podjetja Liebherr 

1. Napake, ki se na aparatu pojavijo v garancijskem obdobju in za katere se lahko 
dokaže, da so posledica napak v materialu ali proizvodnji, brezplačno popravi 
služba za stranke Liebherr ali pooblaščeni center za pomoč strankam Liebherr in 
nosi s tem povezane stroške, zlasti delovni čas in potne stroške ter vse dodatne 
potrebne materiale za popravilo. Če gre za pomanjkljivosti na sestavnih delih 
notranje opreme ter ročajih in pokrovih, si podjetje Liebherr pridružuje pravico, da 
ustrezne nadomestne dele brezplačno pošlje lastniku aparata in jih ta montira sam. 

2. Garancija podjetja Liebherr ne vključuje dodatnih zahtevkov do podjetja Liebherr, ki 
presegajo odpravljanje pomanjkljivosti.  

3. Če popravilo ni gospodarno ali ni mogoče, bo lastnik ob predaji svojega 
pomanjkljivega aparata prejel identični ali primerljiv nov aparat (nadomestni aparat). 
Če podjetje Liebherr aparat nadomesti v okviru garancije podjetja Liebherr, se 
preostala garancijska doba garancije podjetja Liebherr prenese na nadomestni 
aparat. 

 

VI. Izključitev in prenehanje veljavnosti garancije podjetja Liebherr 

1. Garancija podjetja Liebherr ne vključuje napak ali pomanjkljivosti na aparatu, ki 
nastanejo zaradi: 

a. neupoštevanja navodil za uporabo in/ali montažo, nepravilne postavitve in/ali 
nepravilne priključitve, napačne uporabe, nestrokovnega upravljanja ali 
obremenitve in obrabe; 

b. zunanjih vplivov, kot npr. poškodb med transportom, poškodb zaradi udarcev ali 
padcev, poškodb zaradi vremenskih vplivov ali drugih naravnih pojavov; 

c. popravil in sprememb, ki jih ni izvedla servisna služba podjetja Liebherr ali 
pooblaščenega servisnega partnerja podjetja Liebherr. 

2. Garancija podjetja Liebherr ne vključuje drugih pomanjkljivosti na tesnilih vrat in z 
njimi fiksno povezanih sestavnih delih, npr. pokrovih in vratih, če je pomanjkljivost 
posledica pomanjkljivosti tesnila vrat, ter pomanjkljivosti na sijalkah in vidnih 
pomanjkljivosti zaradi staranja. 

3. Garancija podjetja Liebherr preneha veljati, če je bila, ne glede na to, kdo je odstranil 
tipsko ploščo ali številko aparata, spremenjena ali postala neberljiva ali če so bili na 
aparat nameščeni ali pritrjeni deli tujega izvora, zlasti rezervni deli, ki niso od 
podjetja Liebherr ali niso primerni za uporabo v aparatu ali na njemu. 

 

VII. Zastaranje 

Zahtevki na podlagi garancije podjetja Liebherr za pomanjkljivosti v času garancijske 
dobe zastarajo v 6 mesecih. Zastaralni rok začne teči ob odkritju pomanjkljivosti. 

 

 

 

 

 



 

VIII. Podatki za stik z garancijo 

V primeru garancije se obrnite na telefonsko ali elektronsko pošto 

LIEBHERR-HAUSGERÄTE LIENZ GMBH 

Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1 

A-9900 Lienz 

Tel.: +386 1 8889 392 

E-pošta: sales.si@liebherr.com 

 

 


