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PODALJŠANO JAMSTVO ZA VISOKONAPETOSTNE
BATERIJE BATERIJSKIH VOZIL IN PRIKLJUČNIH HIBRIDNIH
VOZIL
1. Poleg 2 letne garancije, Porsche Slovenija d.o.o. zagotavlja, na področju Republike Slovenije, Evropskega
gospodarskega prostora in Švice, za visokonapetostno baterijo novih baterijskih vozil (BEV) in novih priključnih
hibridnih vozil (PHEV) proizvajalca vozil znamke CUPRA dodatno podaljšano jamstvo, ki krije vse napake v
materialu ali izdelavi visokonapetostne baterije ter velja 8 let od prevzema vozila oziroma prvih 160.000
prevoženih km (odvisno od tega, kaj nastopi prej). To jamstvo ne zajema morebitne izgube neto vsebovane
energije visokonapetostne baterije (za to glejte posebno jamstvo za neto vsebovano energijo baterije za vozila
BEV pod točko 4).

2. Podaljšano jamstvo in posebno jamstvo za neto vsebovano energijo ne predstavljata ne garancije (garancije v
smislu Zakona o varstvu potrošnikov) ne jamčevanja v okviru odgovornosti za stvarne napake, temveč dodatno
pogodbeno zavezo podjetja Porsche Slovenija d.o.o. Lastnik vozila ohranja vse pravice iz naslova garancije
(dvoletna garancija) in odgovornosti za stvarne napake, ki izhajajo iz Garancijskega lista, Zakona o varstvu
potrošnikov in Obligacijskega zakonika, vendar pa se te pravice ne podaljšujejo ali raztezajo na obdobje
podaljšanega jamstva in posebnega jamstva za neto vsebovano energijo, saj ti jamstvi predstavljata pogodbeno
obveznost podjetja Porsche Slovenija d.o.o. pod spodnjimi pogoji.

3. V obdobju jamstva je lastnik upravičen do brezplačnega popravila ali menjave visokonapetostne baterije, pri
čemer podjetje Porsche Slovenija d.o.o. zagotavlja, da bo visokonapetostna baterija popravljena ali zamenjana.
Jamstvo ne vključuje pravice stranke do menjave vozila ali kakršne koli druge pravice, ki ni navedena v tem listu
podaljšanega jamstva. Porsche Slovenija d.o.o. si bo prizadeval visokonapetostno baterijo popraviti ali zamenjati
v najkrajšem možnem času, pri čemer pa lastnik nima pravice zahtevati menjave vozila, v kolikor poseg ni
opravljen v določenem roku.
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4. Podaljšano jamstvo za neto vsebovano energijo baterije za vozila BEV
Lastniku tovarniško novega vozila BEV na električni pogon v skladu se z naslednjimi pogoji dodatno zagotovi
podaljšano jamstvo za povečano izgubo neto vsebovane energije visokonapetostne baterije za obdobje osmih let
ali 160.000 prevoženih kilometrov, odvisno od tega, kaj nastopi prej.
4.1.

Če se na podlagi meritve energije baterije pri trgovcu/servisnemu specialistu CUPRA znotraj podaljšanega
jamstvenega obdobja ugotovi, da je neto vsebovana energija baterije pod 70 % neto vsebovane energije
baterije ob predaji prvemu kupcu (»izhodiščna vrednost«), obstaja povečana izguba neto vsebovane
energije baterije v smislu teh jamstvenih pogojev.
Opozorilo: Neto vsebovana energija baterije ustreza uporabni vsebovani energiji baterije in je zabeležena
v pogodbenih dokumentih ob naročilu vozila (navedba v kWh). Nazivna vsebovana energija baterije je
sistemsko-tehnično pogojena nad neto vsebovano energijo baterije.

4.2.

Če obstaja povečana izguba neto vsebovane energije baterije v skladu s točko 4.1., se za stranko
brezplačno poveča neto vsebovana energija baterije, na način, da je ponovno dosežena vsaj naslednja
neto vsebovana energija baterije:
a)
do maksimalno 60.000 prevoženih kilometrov oz. 3 leta po prvi predaji vozila, odvisno od tega,
kaj nastopi prej: 78 % izhodiščne vrednosti;
b)
do maksimalno 100.000 prevoženih kilometrov oz. 5 let po prvi predaji vozila, odvisno od tega,
kaj nastopi prej: 74 % izhodiščne vrednosti;
c)
do maksimalno 160.000 prevoženih kilometrov oz. 8 let po prvi predaji vozila, odvisno od tega, kaj
nastopi prej: 70 % izhodiščne vrednosti.
Primer: če je neto vsebovana energija baterije pri vozilu, starem 4 leta in z 90.000 prevoženimi km, še
vedno 69 %, se zagotovi neto vsebovano energijo baterije vsaj
74 %.

5.

Podaljšano jamstvo za visokonapetostne baterije in posebno jamstvo za neto vsebovano energijo je
izključeno, če nepravilno delovanje ali povečana izguba neto vsebovane energije baterije nastane:
−
ker je bila visokonapetostna baterija odstranjena iz vozila, nestrokovno odprta ali se ne uporablja več v
povezavi z vozilom;
−
ker niso bili upoštevani predpisi o ravnanju, uporabi in negi vozila (zlasti napotki za nego za polnjenje
in stanje polnjenja visokonapetostne baterije), ki so navedeni v navodilih za uporabo, ki so priložena
vozilu;

−
−

ker je prišla visokonapetostna baterija v neposredni stik z odprtim ognjem,

−
−

ker je bilo vozilo izpostavljeno mehaničnim ali kemičnim vplivom,
ker jo povzroči požar ali nevarnost na cesti, ne glede na to, če to krije katero koli avtomobilsko
zavarovanje ali nezgodna zavarovalna polica,

−

ker je popravilo ali vzdrževanje vozila ali njegovo nego nestrokovno opravil lastnik ali tretja osebe, kar
je privedlo do napake na visokonapetostni bateriji.

ker se je visokonapetostna baterija čistila z visokotlačno ali parno napravo za čiščenje oz. je bila
neposredno na visokonapetostno baterijo nanesena voda ali agresivne tekočine,

Lastnik vozila v zgornjih primerih ne more uveljavljati podaljšanega jamstva in/ali posebnega jamstva za
neto vsebovano energijo, če so zgoraj navedeni primeri povzročili napako ali pripomogli k nastanku napake
oziroma so nanjo ali na njeno poslabšanje vplivali ali so povzročili ali pripomogli k izgubi neto vsebovane
energije visokonapetostne baterije.

6.

Tudi za visokonapetostno baterijo v obdobju dveh let po prevzemu vozila veljajo vse določbe garancije za
nova vozila (glejte garancijski list). Če se stranka v prvih dveh letih po prevzemu vozila sklicuje na napake na
vozilu in garancijo, garancija ne velja samo za napačno delovanje visokonapetostne baterije, temveč tudi za
povečano izgubo neto vsebovane energije baterije v okviru veljavnosti točke 4.

7.

Podaljšano jamstvo in/ali posebno jamstvo za neto vsebovano energijo, je mogoče uveljavljati pri
pooblaščenih servisnih partnerjih Porsche Slovenija d.o.o. za znamko vozil CUPRA.

