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PODALJŠANO JAMSTVO ZA LAK IN
KAROSERIJO
1. Poleg 2 letne garancije, Porsche Slovenija d.o.o. na področju Republike Slovenije, Evropskega
gospodarskega prostora in Švice, zagotavlja podaljšano jamstvo za lak in karoserijo novih vozilih
znamke CUPRA, ki pod spodaj navedenimi pogoji krijejo popravilo napak v laku in karoseriji.
2. Podaljšano jamstvo ne predstavlja ne garancije (dvoletne garancije, ki je dana skladno s pravili
obvezne garancije 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, saj to jamstvo
predstavlja pogodbeno obveznost podjetja Porsche Slovenija d.o.o., pod spodnjimi pogoji.
3. Porsche Slovenija d.o.o. dodatno k osnovnim garancijskim pogojem za tovarniško nova vozila
znamke CUPRA jamči, da:
– 3 leta po predaji vozila ne bo prišlo do napak na laku in
– 12 let po predaji vozila ne bo prišlo do prerjavenja* karoserije zaradi korozije
(Prerjavenje v smislu tega jamstva je perforacija pločevine na karoseriji, ki se širi od notranje strani
(votli prostor) navzven.)
4. V obdobju podaljšanega jamstva (po poteku garancije pa do poteka jamstva) je lastnik upravičen
do brezplačnega popravila laka ali karoserije, pri čemer podjetje Porsche Slovenija d.o.o.
zagotavlja, da bo lak ali karoserija popravljena. Jamstvo ne vključuje pravice stranke do menjave
vozila ali kakršne koli druge pravice. Porsche Slovenija d.o.o. si bo prizadeval lak ali karoserijo
popraviti 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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5. Uveljavljanje zahtevkov iz naslova dodatnega jamstva za lak in karoserijo ne velja, če:
– so poškodbe posledica zunanjih vplivov ali nezadostne nege ali
– napake na karoseriji ali laku niso bile pravočasno odpravljene v skladu s predpisi proizvajalca
– je do perforacije karoserije prišlo zato, ker popravila karoserije niso bila opravljena strokovno in
v skladu s predpisi proizvajalca.
6. Podaljšano jamstvo je mogoče uveljavljati pri pooblaščenih servisnih partnerjih Porsche Slovenja
d.o.o. za znamko vozila CUPRA. Po opravljenem popravilu karoserije ali laka vam bodo pri
pooblaščenemu partnerju znamke vozila CUPRA potrdili jamstvo proti prerjavenju* za popravljeni
predel vozila.

* iz notranje strani navzven

