
 

 
 

 
 

 
GARANCIJSKI LIST 

 
 

Jamčimo, da bodo izdelki delovali v garancijskem roku brezhibno, če ga boste uporabljali v 

skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili, katere boste prejeli ob dostavi športne 

opreme. 
 

Garancija se upošteva na napake žog (puščanje, popustitev šivov….) in napake drugih 
športnih pripomočkov, ki nastanejo ob pravilni uporabi, ne pa za poškodbe, ki so normalne 
ob pravilni uporabi. 

 
Garancijski rok športne opreme se med seboj razlikujejo glede na vrsto opreme, začne pa 
veljati z dnem nakupa: 

 
▪ za gumijaste žoge (žoga za košarko grippy, žoga za nogomet soft touch 4, 

žoga za rokomet soft touch 0, za odbojko…) nam dobavitelj nudi garancijo 3 
mesece, mi vam nudimo 6 mesecev, 

▪ za šivane žoge (žoga za nogomet, žoga za nogomet z manj odboja, 
rokometna žoga velikost 0 in 1) nam dobavitelj nudi garancijo 6 mesecev, mi 
vam nudimo 12 mesecev, 

▪ za ostale žoge (žoga za odbojko 7200, žoga za igre dodge 1, žoga za odbojko ultima 
26, volleyball, mikasa skv, 3000 light,…) nam dobavitelj nudi garancijo 3 mesece, mi 
vam nudimo 6 mesecev, 

▪ za ostalo športno opremo (vrv za vlečenje 22 metrov, štafetna palica, plezalna vrv 4,6 
metra, padalo nylon 4 in 6 metrov, označevalne podlage, sponka za nastavitev višine, 
lopar za namizni tenis tacteo cornilleou, komplet dresov, trampolin, baseball 
set, šprtintarice vse velikosti,…) nudimo 12 mesecev, 

▪ za vortexe, frizbije in ostalo opremo, zaradi oteženega določanja pravilne uporabe 
pripomočkov dobavitelj ne nudi nobene garancije, zato vam jo tudi sami ne moremo 
ponuditi. 

 
V primeru uveljavljanja reklamacije ali napake bomo reklamacijo rešili najkasneje v 45 dnevih 
od pisne prijave ter predložitvi reklamiranega artikla. Stroške dostave na naš naslov krije 
kupec. 

 
Garancija velja ob predložitvi računa. 

 
Garancija ne velja v primeru neupoštevanja navodil, malomarnega ravnanja z izdelkom, 
poseganja nepooblaščene osebe v izdelek, poškodbe nastale zaradi mehanskih udarcev, 
poškodb nastalih pri poplavi, požaru ali udaru strele. 
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