IKI-PRO - Levstikova ulica 12b, 1410 Zagorje ob
Savi

Phone: +386 41 608 281 - Email: info@iki-pro.si

Delilna glava, delilnik z nastavljivo glavo
SET
Koda: 0342
Dobavljivost: Pošljite poizvedbo

Cena z DDV: 0,00€
Cena brez DDV: 0,00€

Opis
Delilna glava oziroma horizontalno vertikalni delilnik z nastavljivo glavo
se uporablja za horizontalne in vertikalne operacije pri rezkanju,
vrtanju. Glava nastavljiva od 0 – 90°
V CENI VKLJUČENO TUDI:
- Vpenjalna glava
- Konjiček
- Delilne plošče

OCPIJE: 100 mm, 160 mm, 200 mm

Garancijski list

GARANCIJSKI LIST
Garancijski pogoji:
1. Garancijski rok se prične z dnevom prodaje in velja 12
mesecev.
2. Podjetje IKI-PRO d.o.o. (v nadaljevanju) uvoznik, jamči kupcu za
brezhibno delovanje v garancijskem roku 12 mesecev od
izročitve proizvoda.
3. Za uveljavljanje garancije je potrebno predložiti račun in
garancijski list, zaradi identifikacije produkta.
4. V primeru kakršnegakoli posega v stroj, katerega ne odobri
uvoznik, prenehajo veljati garancijski pogoji. Izjema velja za
operacije, ki so navedene v navodilih za uporabo, v kolikor so te
operacije izvedene skladno z navodili.
5. Garancija velja le ob pravilni/dovoljeni uporabi stroja.
6. Garancija velja samo v Republiki Sloveniji.
7. Garancija ne velja za:
vse napake, nastale zaradi napačnega rokovanja (npr. delovna
operacija, ki ni navedena v navodilih za uporabo),
napake, nastale zaradi popravila, spremembe, neustreznega
čiščenja opreme itd, ki jih opravi nepooblaščena oseba,
vse napake ali poškodbe, nastale zaradi požara, potresa,
poplave, strele, drugih naravnih nesreč, onesnaženega okolja,
vse napake, nastale zaradi malomarnega in nepravilnega
skladiščenja (visoka temperatura ali vlažnost) in nepravilnega
vzdrževanja,
vse napake, nastale zaradi iztrošenosti,
vse napake, nastale zaradi tujkov, ki pridejo v pomembne dele
stroja,
primere, če so na garancijskem listu kakršnekoli spremembe
datuma nakupa, kupčevega imena, imena trgovca in serijske
številke
neustrezen transport stranke (na primer v kolikor je izdelek
poškodovan po prevzemu, bil neustrezno transportiran – vlaga,
kondenz, dež, sneg, toča, oziroma se z izdelkom ni ravnalo
gospodarno)
Garancija velja za brezplačno dobavo ali zamenjavo
nadomestnih delov na lokaciji podjetja IKI-PRO d.o.o., ki so
posledica okvare znotraj garancijske dobe. Morebitna vgradnja
nadomestnih delov na lokaciji naročnika, pa se zaračuna po

uradni kilometrini.
Kupec dostavi in prevzame proizvode na sedež podjetja na
lastne stroške in odgovornost.
Garancija ne krije morebitnega izpada dohodka zaradi okvare
stroja.
Prodajalčeva odgovornost je po garanciji omejena na popravilo ali
zamenjavo stroja (v kolikor popravilo ni mogoče), izključena pa je
odgovornost za kupčevo izgubo ali napako na proizvodu.
Kupec je dolžan v primeru uveljavljanja garancije prodajalcu stroj
dostaviti v prodajalčeve prostore. V kolikor to ni mogoče zaradi narave
stroja ali drugega razloga, prodajalec za prihod do kupca obračuna
kilometrino v višini 0,49 EUR + DDV / km, delo ter nadomestni deli pa
so strošek prodajalca.
Če prodajalec/uvoznik proizvoda ne more popraviti v 45 dneh, bo
prodajalec sporazumno z zahtevo kupca, izdelek zamenjal z novim
strojem ali v primeru obojestranskega dogovora ponudil ustrezno
finančno nadomestilo. V primeru, da zamenjava ne bi bila možna ali
smiselna z vidika prodajalca, lahko prodajalec kupcu povrne kupnino,
kupec pa vrne proizvod.
Prodajalec/uvoznik proti plačilu zagotavlja servis in nadomestne dele 3
leta od datuma nakupa.
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