Dodatek 2 za baterijska vozila in priključna hibridna vozila

GARANCIJA ZA VISOKONAPETOSTNE BATERIJE BATERIJSKIH VOZIL IN PRIKLJUČNIH HIBRIDNIH VOZIL
1.

Za vse visokonapetostne baterije novih baterijskih vozil in novih priključnih hibridnih vozil ((BEV)2 / PHEV)1)
proizvajalca ŠKODA AUTO A.S., na področju Republike Slovenije, Evropskega gospodarskega prostora in
Švice, velja 2 letna garancija v skladu Zakonom o varstvu potrošnikov in Obligacijskem zakoniku in v skladu
z določbami in pod pogoji Garancijskega lista za nova vozila znamke ŠKODA ter v skladu s spodnjimi pogoji
(točka 2 in 3).

2.

Zmanjšanje zmogljivosti visokonapetostne baterije v garancijski dobi je odvisno od komponente in ne
predstavlja napake v smislu navedene garancije.

3.

Garancija za visokonapetostno baterijo ne velja, če je napaka nastala zaradi njene nepravilne uporabe ali
vzdrževanja oz. če se z njo ni pravilno ravnalo. To velja predvsem za polnjenje visokonapetostne baterije.

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 in novih priključnih
hibridnih vozil ((BEV)2 / PHEV)1) proizvajalca ŠKODA AUTO A.S. dodatno podaljšano jamstvo, ki krije vse
napake v materialu ali izdelavi visokonapetostne baterije ter velja 8 let od prevzema vozila (6 let od poteka
garancije) oziroma 160.000 prevoženih km (odvisno, kaj nastopi prej).

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.

V obdobju jamstva (po poteku garancije pa do poteka 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.

Zmanjšanje zmogljivosti visokonapetostne baterije v dobi podaljšanega jamstva je odvisno od komponente
in ne predstavlja napake v smislu navedenega podaljšanega jamstva.

5.

Podaljšano jamstvo za visokonapetostno baterijo ne velja, če je napaka nastala zaradi njene nepravilne
uporabe ali vzdrževanja oz. če se z njo ni pravilno ravnalo. To velja predvsem za polnjenje baterije.

6.

Poleg tega podaljšano jamstvo za visokonapetostno baterijo ne velja, če je napaka visokonapetostne
baterije vzročno povezana s tem, da:

7.

-

je bilo vozilo izpostavljeno mehaničnim ali kemičnim vplivom,

-

jo povzroči požar ali nevarnost na cesti, ne glede na to, če to krije katero koli avtomobilsko zavarovanje
ali nezgodna zavarovalna polica,

-

je bilo ravnanje z vozilom nestrokovno ali je bilo vozilo preobremenjeno,

-

pri uporabi vozila niso bila upoštevana proizvajalčeva Navodila za uporabo,

-

vzdrževanje ni bilo opravljeno v skladu z navodili in standardi proizvajalca,

-

obvezni servisni pregledi niso bili opravljeni v predvidenih časovnih presledkih in glede na število
prevoženih kilometrov v skladu z navodili proizvajalca,

-

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

-

so se na vozilu izvajale spremembe ali so bile vgrajene naprave brez soglasja podjetja ŠKODA AUTO
A.S. ali Porsche Slovenija d.o.o.,

-

so v vozilo vgrajeni nadomestni deli, ki niso originalni nadomestni deli ali nadomestni deli enake
kakovosti.

Podaljšano jamstvo je mogoče uveljavljati pri pooblaščenih servisnih partnerjih Porsche Slovenija d.o.o. za
znamko ŠKODA.

PORSCHE SLOVENIJA d.o.o.
Bravničarjeva ul. 5, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
T +386 1 58 25 100, F +386 1 58 25 299
Okrožno sodišče v Ljubljani, št. vložka: 1/23290/00, osnovni kapital: 3.732.276,39 EUR,
ID DDV: SI61431761, transakcijski račun št. 29000-0001874479, UniCredit Banka Slovenija d.d., Ljubljana

