GARANCIJA ZA PNEVMATIKE PLUS
AD TYRES INTERNATIONAL SLU, družba, ustanovljena po andorski zakonodaji v obliki societat
limitada unipersonal s kapitalom 1.000.000 EUR, vpisana v andorski register trgov in podjetij pod
številko 16339 s sedežem na Carrer Bonaventura Armengol št. 10, Edifici Monclar, Bloc Num. 1,
Despatx Num. 111-112, ANDORRA LA VELLA (Kneževina Andora), e-pošta: cm@adtyre.com, tel.: +376
810 888 (odslej «porok») ponuja komercialno garancijo kot pomožno storitev pri prodaji svojih
pnevmatskih izdelkov, katerih pogoji so navedeni spodaj.

1. OPREDELITVE
Potrdilo o prejemu

je opredeljeno v 1. členu SPP.

Upravičenec

se nanaša na stranko na spletnem mestu, ki je sočasno z nakupom
pnevmatike zahtevala garancijo za Plus.

SPP

označuje splošne prodajne pogoje liderpnevmatik.

Stranka

se nanaša na vsakega potrošnika, ki je stranka garanta, ne glede na to,
ali je upravičenec do garancije Plus.

Potrošnik

se nanaša na katero koli fizično osebo, ki postopa z nameni, ki ne
spadajo v področje njene komercialne, industrijske, obrtne, liberalne
ali kmetijske dejavnosti.

Garancijska pogodba

je opredeljena v 2. členu.

Rok za
pogodbe
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odstop

od je opredeljena v 10. členu.

Višja sila

pomeni dogodek, na katerega dolžnik nima vpliva, ki ga ob sklenitvi
pogodbe ni bilo mogoče razumno predvideti in katerega učinkom in
učinkom katerih se z ustreznimi ukrepi ni mogoče izogniti in ki
preprečuje izpolnjevanje obveznosti dolžnika.

Garant

označuje AD TYRES INTERNATIONAL SLU, katerih kontaktni podatki so
podrobno navedeni v preambuli.

Pnevmatika

pomeni pnevmatiko, ki jo porok prodaja na spletnem mestu.

Spletna stran

pomeni spletno mesto garanta, dostopno na naslovu URL
liderpnevmatik.si.

Imetnik pravice do
odstopa

je opredeljena v 10. členu.

2. NAMEN
Namen te pogodbe («Pogodba o garanciji») je opredeliti pogoje garancije Plus.
Garancija Plus je «komercialno jamstvo» v smislu členov 2.12. in 17 Direktive (EU) 2019/771
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o nekaterih vidikih pogodb o prodaji blaga, o
spremembi Uredbe (EU) 2017/2394 in Direktive 2009/22 / ES ter razveljavitvi Direktive 1999/44/ES.
S to garancijo Plus se porok pod spodnjimi pogoji zaveže, da imajo pnevmatike, ki jih kupi
upravičenec, večjo odpornost kot odpornost, katero pričakujemo pri vsakdanji ali običajni uporabi
glede tveganja za nastanek predrtja in izbokline na pnevmatiki.
Pravna jamstva dejansko zagotavljajo splošno jamstvo za pnevmatike, ki niso v skladu z običajno
uporabo ali niso primerne za uporabo, za katero so namenjene. Vendar ta jamstva stranki redko
omogočajo zamenjavo pnevmatike v primeru predrtja ali nastanka izbokline.
Ta garancija Plus upravičencu zagotavlja obsežnejšo zaščito pred tveganji pred nastankom predrtja ali
izbokline pod pogoji in ob upoštevanju izključitev, opredeljenih v tej garancijski pogodbi. Z drugimi
besedami, garancija Plus deluje kot razširitev področja pravnih jamstev v korist upravičenca.
Upravičenca opozarja na dejstvo, da garancija Plus ni zavarovalni produkt, če upravičencu ne
zagotavlja zunanjih tveganj v smislu ravni pnevmatske odpornosti, ki jo garant jamči v korist
upravičenca. Upravičenec lahko neodvisno od te garancije Plus sklene zavarovalni produkt pri
zavarovalnici za kritje teh tveganj (vandalizem, nesreča itd.)
Ta garancijska pogodba je dostopna na spletnem mestu in je upravičencu poslana na trajnem nosilcu
podatkov kot priloga k potrdilu o prejemu iz SPP.
Garancijska pogodba se šteje za sklenjeno z izdajo potrdila o prejemu.
Garant zagotavlja hrambo dokumenta, ki potrjuje garancijsko pogodbo, za obdobje desetih let od
njene sklenitve. Upravičenec lahko dostopi do arhivirane garancijske pogodbe na preprosto zahtevo,
naslovljeno na garanta. (https://www.liderpnevmatik.si/kontakt).
Upravičenec je obveščen, da sklenitev garancijske pogodbe pomeni vpis obveznosti plačila cene v
korist garanta.

3. OPOZORILO GLEDE NEODVISNE PRAVNE GARANCIJE
Ne glede na to, ali je garancija Plus sklenjena ali ne, družba AD TIRES INTERNATIONAL SLU glede vseh
svojih pnevmatik ostaja zavezana veljavnim pravnim garancijam.
Prav tako je katera koli stranka zakonsko upravičena do brezplačnega pravnega sredstva zoper
garanta v primeru neskladnosti blaga in garancija Plus nima nobenega vpliva na ta regres.
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4. GARANCIJSKI POGOJI
Garancija Plus velja izključno za prodajo ene ali več pnevmatik s strani garanta upravičencu, ki je
sklenil garancijo Plus in je plačala ustrezno ceno, sočasno z nakupom pnevmatike.
Garancija Plus ne zajema:




prodaje kakršnih koli izdelkov, ki niso pnevmatski, niti tega, da se garant upravičencu
zagotovi vse storitve;
celotne prodaje ene ali več pnevmatik na spletnem mestu strankam, ki se niso naročile in/ali
plačale cene garancije Plus hkrati z naročilom zadevnih pnevmatik.
Katera koli pnevmatika, katere cena na enoto je višja od 150 €, vključno z davkom.

Upravičenca opozarja na dejstvo, da je naročnina na garancijo Plus za naročilo veljavna samo za
pnevmatike tega naročila, ne pa tudi za vsa pretekla ali prihodnja naročila, ki niso ali ne bodo
predmet lastne in neodvisne naročnine na garancijo Plus.

5. CENA
Cena garancije Plus je izračunana na podlagi cene treh evrov in devetinštiridesetih centov, vključno
z vsemi davki (3,49 € z DDV) na pnevmatike, ki veljajo za vse pnevmatike v istem vrstnem redu.
Razen v primeru, da naročilo vsebuje eno ali več pnevmatik s ceno, višjo od 150 € z davkom (glejte 4.
člen), upravičenec ne more razdrobiti uporabe garancije Tires Plus v skladu s pnevmatikami, ki so
prisotne v naročilu. Če upravičenec želi, da garancija za pnevmatike Plus velja le za določene
pnevmatike v naročilu, mora oddati več ločenih naročil.
Za plačilo cene garancije Plus velja 6. člen SPP.

6. TERITORIALNO PODROČJE UPORABE
Ta garancija Plus velja za pnevmatike, dobavljene na ozemlju Republike Slovenije.

7. TRAJANJE
Ta garancija za Plus se odobri od njene naročnine za obdobje, ki traja do morebitne zamenjave
zajamčene pnevmatike zaradi pokrite okvare z garancijo Plus v skladu z 8. členom te garancijske
pogodbe in v vsakem primeru za največ eno (1) leto. Z drugimi besedami, garancija Plus se bo končala
ob nastopu prvega od teh dogodkov, in sicer nadomestitvi zajamčenih pnevmatik ali koncu
omenjenega obdobja enega (1) leta.
To obdobje je nepreklicno in nobena stranka ne sme predčasno odpovedati garancijske pogodbe,
razen v primerih, ki jih določa zakon ali za uveljavljanje kupčeve pravice do odstopa.
V primeru zamenjave zajamčenih pnevmatik je upravičenec odgovoren, da na zahtevo upravičenca
prevzame novo garancijo Plus za nadomestno pnevmatiko.
Trajanje, opredeljeno v tem členu, se morda ne bo molče podaljšalo.
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Kakršne koli ugodnosti, ki jih garant prosto dodeli upravičencu po izteku roka, določenega v tem
členu, v nobenem primeru ni mogoče šteti za nadaljevanje izvajanja te garancijske pogodbe.

8. VSEBINA GARANCIJE
Na podlagi te garancije Plus je upravičenec upravičen do ene (1) zamenjave pnevmatike v primeru
predrtja ali nastanka izbokline, ki se pojavi po dostavi pnevmatike in je neposredna posledica
notranjega vzroka za zadevno pnevmatiko, kar kaže na nižjo raven odpornosti v primerjavi s tistim, ki
ga jamči garant pod pogoji te garancije Plus.
Iz te garancije Plus so izključeni nastanki predrtja ali izboklin, ki so neposredno posledica zunanjega
vzroka za zadevno pnevmatiko in zlasti:


krivda ali namerna malomarnost upravičenca ali tretje osebe (v zvezi z garantom ali
njegovimi zastopniki ali partnerji) pri sestavljanju ali upravljanju s pnevmatikami;



prometna nesreča;



vandalizem ali namerno dejanje upravičenca ali tretje osebe;



mehanska okvara v vozilu;



požar, eksplozija ali neposredna izpostavljenost nevarnemu blagu v smislu Evropskega
sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR); ali



v primeru višje sile.

Zamenjava pnevmatike se izvede tako, da se upravičencu dodeli promocijska koda, ki mu omogoča
brezplačno naročanje iste pnevmatike ali, če ni na voljo, pnevmatike vsaj enakega obsega.
Ne glede na zgoraj bo stroške dostave nadomestne pnevmatike nosil upravičenec.

9. IZVAJANJE JAMSTVA
Za izvajanje garancije Plus prosimo, da upravičenec obišče svoj osebni račun na spletnem mestu in
vloži zahtevo v ta namen. Fotografije poškodovanih pnevmatik mora predložiti upravičenec.
Po prejemu zahteve si garant pridržuje deset (10) dni, da analizira škodo in upravičencu sporoči
rezultate svojega strokovnega znanja.
V primeru okvare, ki spada v obseg garancije Plus, garant v treh (3) dneh po izteku zgoraj omenjenega
ocenjevalnega obdobja upravičencu zagotovi promocijsko kodo, ki omogoča brezplačno naročanje
nadomestnih pnevmatik.
V primeru škode, ki ne spada v obseg garancije Plus, bo garant upravičencu poslal e-poštno sporočilo
o zavrnitvi zamenjave v roku treh (3) dni od izteka zgoraj omenjenega ocenjevalnega obdobja.
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10. ODSTOP
Pravico do odstopa («Imetnik pravice do odstopa») ima:


potrošniška stranka, ko je pogodba o garanciji sklenjena na daljavo, po neposrednem
telefonskem klicu ali zunaj sedeža;



poklicna stranka, ko je pogodba o garanciji sklenjena zunaj obrata, kadar predmet pogodbe
ne spada v obseg glavne dejavnosti zahtevane poklicne stranke in je število zaposlenih pri
slednji manjše oz. enako pet.

Imetnik pravice do odstopa ima na voljo štirinajst (14) dni (v nadaljnjem besedilu «Rok za odstop od
pogodbe»), da uveljavi svojo pravico do odstopa, ne da bi moral utemeljiti svojo odločitev, niti nositi
druge stroške, v tem članku.
Rok za odstop od pogodbe začne teči od sklenitve garancijske pogodbe.
Dan sklenitve garancijske pogodbe se v odstopni rok ne šteje. Rok za odstop od pogodbe začne teči
na začetku prve ure prvega dne in se konča ob izteku zadnje ure zadnjega dne roka za odstop od
pogodbe. Če se odstopni rok izteče v soboto, nedeljo ali na praznik, se podaljša do naslednjega
delovnega dne.
Za uveljavitev pravice do odstopa imetnik pravice do odstopa obvesti garanta o svoji odločitvi, da
odstopi tako, da jo pošlje garantu pred iztekom roka za odstop od pogodbe prekotega obrazca, ki
mora biti pravilno izpolnjen in izražati nedvoumno željo po umiku po elektronski pošti
(https://www.liderpnevmatik.si/kontakt). Dokazno breme izvrševanja pravice do odstopa bremeni
imetnika pravice do odstopa.
Ko se uveljavi pravica do odstopa, garant imetniku pravice do odstopa povrne vse plačane zneske,
brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v štirinajstih (14) dneh od datuma, ko je obveščen o
odločitev imetnika pravice do odstopa.
Garancija to povračilo izvede z enakimi plačilnimi sredstvi, kot jih je imetnik pravice do odstopa od
pogodbe uporabil za prvo transakcijo, razen z izrecnim soglasjem imetnika pravice do odstopa od
uporabe drugega plačilnega sredstva in v obsegu kadar povračilo imetniku pravice do odstopa ne
povzroči stroškov.
Če imetnik pravice do odstopa od pogodbe želi, da se izvajanje garancije Plus začne pred koncem
odstopnega obdobja, garant na kakršen koli način prejme svojo izrecno zahtevo za pogodbe,
sklenjene na daljavo in v papirni ali trajni obliki za pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov.
Imetnik pravice do odstopa od pogodbe, ki je uveljavil svojo pravico do odstopa od garancijske
pogodbe, katere izvršitev se je na njegovo izrecno zahtevo začela pred koncem odstopnega obdobja,
plača garantu znesek, ki ustreza opravljeni storitvi do komunikacije. odločitve o umiku; ta znesek je
sorazmeren s skupno ceno storitve, dogovorjeno v pogodbi o garanciji. Če je skupna cena pretirana,
se ustrezen znesek izračuna na podlagi tržne vrednosti dobavljenega.
Potrošnik, ki je uveljavil pravico do odstopa od pogodbe, ne plača nobene vsote, če garant v skladu s
tem členom ni prejel njegove izrecne zahteve.
Uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe pogodbenicam zaključi pogodbeno pogodbo.
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11. OSEBNI PODATKI
Osebni podatki, ki jih prodajalec zbere o kupcu v okviru prodaje, so predmet avtomatizirane
obdelave, pri kateri je prodajalec edini, ki določa sredstva in namen ter je kot tak odgovoren za to
obravnavanje v smislu člena 3.4 andorske zakonodaje 15/2003 z dne 18. decembra 2003 je
opredeljeno kot varstvo osebnih podatkov.
Stranka je vabljena, da si ogleda Listino o zaupnosti in stran s piškotki na spletnem mestu, da ugotovi,
pod katerimi pogoji prodajalec obdeluje in hrani osebne podatke.

12. VIŠJA SILA
V primeru višje sile, ki ima za posledico dokončno oviro dolžnika, se garancijska pogodba samodejno
odpove in stranke se oprostijo svojih obveznosti.
V primeru višje sile, ki povzroči začasno oviro, se izpolnitev obveznosti začasno ustavi, razen če
nastala zamuda upravičuje odpoved garancijske pogodbe.
Neizpolnitev pogodbene obveznosti s strani pogodbenice sprosti to stranko v ustreznem znesku,
kadar izhaja iz primera višje sile in je pravnomočna, razen če se s tem strinja. ali da je bil uradno
odpovedan.

13. VREDNOSTNI PAPIRJI
Naslovi, uporabljeni v garancijski pogodbi, so navedeni zgolj za lažjo uporabo in ne bi smeli vplivati na
pomen ali strukturo določb garancijske pogodbe.
V primeru težav pri razlagi katerega koli naslova, ki je na vrhu klavzul, in katerega koli od klavzul,
bodo naslovi razglašeni za neobstoječe.

14. VELJAVNOST
Če se ena ali več določb garancijske pogodbe razglasi za nične, nenapisane ali neizvršljive v skladu z
zakonom, predpisom ali po pravnomočni odločitvi pristojnega sodišča je treba to ali druga določila ali
določbe obravnavati ločeno od garancijske pogodbe. Druge določbe garancijske pogodbe se bodo
štele za veljavne in bodo veljale, razen če ena od pogodbenic dokaže, da so preklicane določbe
bistvene in odločilne, brez katerih ne bi sklenila pogodbe.

15. TOLERANCE
Dejstva, da se ena od strank ne sklicuje na kršitev katere koli svoje obveznosti iz pogodbe, ni mogoče
razlagati kot opustitev izpolnitve zadevne obveznosti brez recepta.

16. VELJAVNO PRAVO
Za to garancijsko pogodbo velja andorska zakonodaja.
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Opozarjamo tudi na to, da na podlagi člena 6§2 Uredbe (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 17. junija 2008 (imenovano «Rim I») izbira zakona Andora ne more evropskim
potrošnikom odvzeti zaščite, ki jim jo zagotavljajo obvezne določbe, od katerih ni mogoče odstopati
in bi veljale, če pogodbena določba veljavne zakonodaje ne bi bila določena.

17. MEDIACIJA
V skladu s členom 14.1 Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja
2013 ste obveščeni o možnosti vstopa na platformo za Spletno reševanje sporov (SRS), ki je na voljo
Evropska komisija in dostopna na naslednjem naslovu: Spletno reševanje sporov.

Pravica do odstopa od pogodbe
Spodaj podpisani(-a): ………………………………………………………………………….…………………
Bivališče: ………………………………………………………………………….…………………
Obveščam:
AD TYRES INTERNATIONAL SLU o moji želji uveljaviti mojo pravico do odstopa od pogodbe v
skladu z 10. členom garancijske pogodbe te družbe glede:
Garancije Plus naročena dne: ………………………………………………………………………….…………………
Preveril sem, da uveljavljanje sedanje pravice do odstopa poteka v 14 dneh od prve ure
prvega dne po datumu sklenitve pogodbe.
Podpis stranke
Obrazec za odpoved, ki ga je treba izpolniti, podpisati in vrniti AD TYRES INTERNATIONAL SLU
Preko vloge - območje za stranke
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