


V ponudbi podjetja Mirka so vrhunska orodja za profesionalno uporabo. Podjetje Mirka jamči za
okvare orodja, ki so nastale kot posledica napak pri izdelavi in v materialu.

Garancija

Podjetje Mirka daje kupcem orodja dvoletno garancijo od dneva nakupa. Če v 30-ih dneh od dneva
nakupa registrirate izdelek, se garancija podaljša za 1 leto torej na 2+1. Orodje podjetja Mirka lahko
registrirate na spletnem naslovu:

https://www.mirka.com/warranty_registration/ .

Garancijsko potrdilo po zaključku vnosa podatkov avtomatsko prispe na elektronski naslov, ki ga
oseba navede pri vnosu registarcije.

Garancijska potrdila se razlikujejo glede na orodje in glede na stranko. Vsako orodje je potrebno
registrirati posebej. Registracije in dodatne garancije ni možno prenesti na drugo osebo ali podjetje.

Akumulator in polnilnik, nabavljena skupaj z orodjem, sta vključena v 2+1 leto garancijskega obdobja.
Garancija ne velja za ločeno nabavljene dele. Akumulatorski paket ima garancijo 2+1 leto ali 300
polnitev, kar nastopi prej.

Če imate z orodjem Mirka težave, ki so predmet navedenih garancijskih pogojev in je do okvare prišlo
zaradi napak pri izdelavi orodja oz. zaradi napak v materialu, bo podjetje Mirka orodje popravilo
brezplačno, v skladu s tu navedenimi garancijskimi pogoji in določili. Da bi garancija za orodje ostala
tudi dalje veljavna, je treba orodje uporabljati, vzdrževati in z njim ravnati v skladu z varnostnimi
navodili in navodili za uporabo.

Pogoji in določila

Garancija orodij podjetja Mirka velja za napake v materialu in pri izdelavi.

Garancija ne velja:

 za kakršnokoli škodo nastalo zaradi nepravilne uporabe, za zanemarjanje pri uporabi ali
vzdrževanju, pri nesreči, pri izpostavljenosti skrajnim tempereturam, kislinam ali vodi, pri
neprimernem skladiščenju oz. hranjenju.

 za okvare nastale zaradi uporabe oz. vgrajevanja delov, ki niso originalni nadomestni deli ali
pripomočki podjetja Mirka

 za pnevmatska orodja, ki ne uporabljajo filtriranega zraka ali maziv
 za normalno obrabo delov, kot so podložne blazinice, zavorno tesnilo, zaščitni obroči, rotor,

lamele, izpušni nastavek, dušilec, ležaji, grafitne ščetke, gumijasti podstavek, akumulator z
več kot 300 polnitvami, napajalni kabel.

 Za orodja, ki so bila spremenjena, popravljena od nepooblaščenih serviserjev, ter za delno ali
v celoti razstavljena orodja

Pripomočki, ohišje, vzorci izdelka in/ali promocijsko orodje podjetja Mirka ni zajeto v garanciji.

Za dele, ki jih popravi/zamenja pooblaščena servisna služba podjetja Mirka v garancijskem obdobju,
velja 3-mesečna garancija. Popravila izvedena v okviru garancijskega roka ne spremenijo (ne
podaljšiujejo) prvotnega garancijskega obdobja orodja.

Ta garancija ne zajema denarnih odškodnin za izpad proizvodnje, poškodbe ali povzročeno
materialno škodo.


