
1. Podaljšano Jamstvo na lak in karoserijo ne predsta-

vlja ne garancije (dvoletne garancije, ki je dana skla-

dno s pravili obvezne garancije Zakona o varstvu po-

trošnikov ali tržne garancije trajnosti) ne jamčevanja 

v okviru odgovornosti za stvarne napake ali obve-

znega jamstva za skladnost blaga, kot to določa Za-

kon o varstvu potrošnikov, temveč dodatno pogod-

beno zavezo podjetja PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. 

trgovina na debelo in drobno, Ljubljana, Bravničar-

jeva ulica 5, 1000 Ljubljana (PORSCHE SLOVENIJA, 

d.o.o.). Lastnik vozila ohranja vse pravice iz naslova 

garancije (dvoletna garancija) in odgovornosti za 

stvarne napake ter obveznega jamstva za skladnost 

blaga, ki izhajajo iz Garancijskega lista, Zakona o 

varstvu potrošnikov in Obligacijskega zakonika, ven-

dar pa se te pravice ne podaljšujejo ali raztezajo na 

obdobje Podaljšanega jamstva za lak in karoserijo, 

saj s tem Podaljšanim Jamstvom za lak in karoserijo, 

PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. zagotavlja le brezplač-

no popravilo laka in karoserije v dodatnem obdobju, 

pod spodnjimi pogoji.

2. V zvezi s karoserijo prevzame daje dajalec garancije 

za nova vozila tudi:

• 3-letno Podaljšano Jamstvo za pomanjkljivosti v 

laku ter 

• 12-letno jamstvo proti prerjavenju. Prerjavenje 

v tem smislu pomeni perforacijo v pločevini na 

karoseriji, ki je iz notranje strani (votel prostor) 

prodrla na zunanjo stran. 

3. V obdobju Podaljšanega Jamstva za lak in karose-

rijo je lastnik upravičen do brezplačnega popravi-

la laka ali karoserije, pri čemer podjetje PORSCHE 

SLOVENIJA, d.o.o. zagotavlja, da bo lak ali karoserija 

popravljena. Podaljšano Jamstvo za lak in karoseri-

jo ne vključuje pravice kupca do menjave vozila ali 

kakršne koli druge pravice. Družba PORSCHE SLOVE-

NIJA, d.o.o. si bo prizadevala lak ali karoserijo popra-

viti v najkrajšem možnem času, v primernem roku, v 

odvisnosti od narave napake, potrebne diagnostike 

in internega postopka preverjanja upravičenosti do 

popravila iz naslova Podaljšanega Jamstva na lak in 

karoserijo, pri tem pa PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. 

ne daje zagotovil glede časovnega okvira končne 

odprave okvar ali poškodb.  

4. Zahtevke iz Podaljšanega Jamstva za lak in karose-

rijo je treba uveljavljati pri pooblaščenih servisnih 

partnerjih znamke Volkswagen na področju Republi-

ke Slovenije, Evropskega gospodarskega prostora in 

Švice, na način, da kupec pri pooblaščenem servi-

snem partnerju določno zahteva odpravo napak.

5. Uveljavljanje zahtevkov iz naslova Podaljšanega 

jamstva za lak in karoserijo ne velja in ne bo prizna-

no, če: 

• so poškodbe posledica zunanjih vplivov ali neza-

dostne nege ali 

• napake na karoseriji ali laku niso bile pravočasno 

odpravljene v skladu s predpisi proizvajalca

• je do perforacije karoserije prišlo zato, ker popra-

vila karoserije niso bila opravljena strokovno in v 

skladu s predpisi proizvajalca.

6. V obdobju prvih dveh let splošne garancije veljajo 

za jamstvo za lak in karoserijo ustrezno vsa določila 

dvoletne garancije za nova vozila. Prav tako v ob-

dobju prvih dveh let veljajo vse določbe o obveznem 

jamstvu za skladnost blaga tudi za lak in karoserijo in 

ima potrošnik v obdobju prvih dveh let od prevzema 

novega vozila zakonsko pravico, da zoper prodajalca 

v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja 

jamčevalne zahtevke in v tem dvoletnem obdobju 

pravice potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva 

za skladnost blaga niso izključene.
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