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Pogoji uveljavljanja in reševanja reklamacij 
(veljajo od 20.02.2013) 

 

Če želi kupec uveljavljati pravice iz naslova garancije ali stvarne napake kupljenega blaga, mora izpolniti in 
poslati prodajalcu v celoti izpolnjen obrazec REKLAMACIJSKI ZAPISNIK skupaj z vsemi relevantnimi 
podatki: 
 

Podatki o kupcu blaga 
 

 Naziv 

 Naslov 

 Kontaktna oseba 

 Telefonska številka 
 

Vrsta reklamacije blaga (z »X« se označi samo eno možnost) 
 

 Garancija 

 Stvarna napaka 
 

Podatke o vozilu, v kolikor je predmet reklamacije sestavni del vozila 
 

 Znamka 

 Tip 

 Oznaka motorja 

 Moč motorja 

 Delovna prostornina 

 Leto izdelave 

 Številka šasije 

 Registrska označba 

 Stanje kilometrov ob vgradnji reklamiranega blaga 

 Stanje kilometrov ob demontaži reklamiranega blaga 

 Datum vgradnje reklamiranega blaga 

 Datum demontaže reklamiranega blaga 

 Blago vgradil (delavnica/servis) 
 

Podatke o reklamiranem blagu 
 

 Naziv blaga 

 Kataloška številka blaga 

 Količina 

 Datum okvare reklamiranega blaga 
 

Opis napake, motnje, stanje 
 

Ob reklamaciji mora kupec obvezno priložiti: 
 

 reklamirano blago; 

 fotokopijo dobavnice in/ali računa katera izkazuje nakup reklamiranega blaga; 

 fotokopijo prometnega dovoljenja vozila, v/na katerega je bilo vgrajen reklamirano blago; 

 fotokopijo računa delavnice/servisa, kateri je vgradil reklamirano blago; 

 diagnostični izpis iz testerja, v kolikor je reklamirano blago EGR ventil, modulator, senzor, sonda, 
ipd.; 

 vzorec olja (125 ml), v kolikor je reklamirano blago vgrajeno v motor, menjalnik ali osno gonilo. 
 

Obrazec za uveljavitev reklamacije je na voljo na prodajalčevi spletni strani http://www.kamioland.si/. 
 

Reklamacijske pritožbe morajo biti podane v pisni obliki in znotraj reklamacijskega roka. Rok za uveljavitev 
reklamacije začne teči z dnevom, ko je kupec prevzel blago (datum dobavnice ali datum računa - 
velja datum, ki je starejši). 
 

Garancijo lahko kupec uveljavlja kadarkoli v garancijskem roku, vendar samo za blago, za katere je 
obvezna garancija (seznam tega blaga določa Pravilnik o blagu, za katerega se izda garancija za brezhibno 
delovanje) in za tisto blago, za katero je bila dana prostovoljna garancija. V tem primeru si prodajalec 
pridržuje pravico, da kupca napoti na pooblaščeni servis. 
 

http://www.kamioland.si/
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Stvarno napako lahko kupec uveljavlja za vsak predmet nakupa. To pomeni, da lahko kupec zaradi napake 
na blagu, za katerega ni bila dana garancija, uveljavlja pravice iz stvarne napake, enako pa se lahko odloči 
tudi v primeru, če ne želi uveljavljati garancije za blago, za katero je bila dana garancija. 
 

Stvarno napako, torej tisto, ki jo kupec ni mogel takoj opaziti, mora: 
 

 kupec kot samostojni podjetnik ali pravna oseba reklamirati v 8 (osmih) dneh od odkritja 
stvarne napake, sicer izgubi to pravico. Prodajalec ne odgovarja za napake, ki se pojavijo v 6 
(šestih) mesecih po izročitvi stvari, razen če se s pogodbo določi daljši čas; 

 

 kupec kot fizična oseba reklamirati v roku 2 (dveh) mesecev od odkritja stvarne napake, sicer 
izgubi to pravico. Kupčeve pravice zaradi stvarne napake zastarajo po 2 (dveh) letih od dneva 
prevzema blaga, prav tako pa prodajalec ne odgovarja več za napake, ki se na blagu pokažejo po 2 
(dveh) letih od prevzema. Za rabljeno blago znaša ta doba 1 (eno) leto od dneva prevzema blaga. 

 

Kupec mora prodajalcu omogočiti, da blago pregleda. 
 

Prodajalec ne odgovarja za tiste napake, ki so bile kupcu ob nakupu znane ali pa mu niso mogle ostati 
neznane. Šteje se, da kupcu niso mogle ostati neznane tiste napake, ki bi jih skrben človek s povprečnim 
znanjem in izkušenostjo človeka enakega poklica kot kupec lahko opazil pri običajnem pregledu stvari. 
 

V kolikor kupec najprej uveljavlja pravice iz naslova garancije ne more naknadno uveljavljati pravic iz 
naslova stvarne napake. 
 

Reklamacij prodajalec ne sprejema v naslednjih primerih: 
 

1. kadar kupec vrne predmet reklamacije vendar ne priloži izpolnjenega reklamacijskega zapisnika 
in zahtevanih prilog; 

 

2. kadar kupec vrne predmet reklamacije a priloži pomanjkljivo izpolnjen reklamacijski zapisnik in 
zahtevane priloge; 

 

3. kadar kupec vrne predmet reklamacije in pravilno izpolnjen reklamacijski zapisnik, a ne priloži vse 
zahtevane priloge. 

 

V primeru, da kupec dostavi prodajalcu predmet reklamacije v skladu z zgornjimi točkami 1., 2. ali 3. se 
šteje, da prodajalec ne more sprejeti predmet reklamacije in posledično ne more začeti s postopkom 
reševanja reklamacije. 
 

Šteje se, da kupec ni začel z uveljavitvijo svojih pravic iz naslova uveljavljanja reklamacij, prodajalec pa ne 
odgovarja za izgubo, odtujitev ali poškodovanje predmeta reklamacije, ki ga je kupec na lastno odgovornost 
zapustil pri prodajalcu. 
 

Prodajalec ima pravico, da kupcu vrne predmet reklamacije brez pisne obrazložitve, če kupec v roku 
7 (sedem) dni po pozivu k predložitvi dodatne dokumentacije in/ali blaga (s ciljem razjasnitve 
okoliščin in ustrezne rešitve reklamacije) tega ne naredi oziroma to naredi pomanjkljivo (npr. odda le 
del zahtevanega). Strošek vračila predmeta reklamacije nosi v celoti kupec. V roku 30 (trideset) dni 
po oddaji predmeta reklamacije pa ima prodajalec pravico, da odstrani ali zavrže predmet reklamacije 
v imenu in za račun kupca brez predhodnega obvestila kupca. 
 

Časovni roki in pravila reševanja reklamacij blaga, ki jih trži prodajalec se razlikujejo in so odvisni od vrste 
blaga, napake, motnje, stanja reklamiranega blaga, postopkov potrebnih za ugotavljanje upravičenosti 
reklamacije ter pogojev poslovanja proizvajalca blaga. 
 

Prodajalec zagotavlja, da bo reklamacija iz naslova: 
 

 garancije rešena v roku 45 (petinštirideset) dni od dneva prejetja reklamacijskega zapisnika, 
predmeta reklamacije in prilog. V kolikor napake ni mogoče odpraviti ali ni odpravljena v skupnem 
roku 45 (petinštirideset) dni od dneva, ko je prodajalec ali pooblaščeni servis od kupca prejel popoln 
zahtevek za odpravo napak, bo prodajalec ali pooblaščeni servis kupcu zamenjal blago z enakim, 
novim in brezhibnim blagom ali zagotovil drugo sredstvo ali vrnil oziroma znižal kupnino. V primeru 
zamenjave blaga z novim ostane zamenjano blago last prodajalca ali pooblaščenega servisa; 

 

 stvarne napake rešena čim prej, najkasneje pa v roku 8 (osmih) dni. Če o napaki obstaja spor, 
bo prodajalec v enakem roku podal kupcu pisen odgovor. Kupec, ki je stvarno napako pravočasno in 
pravilno reklamiral, lahko zahteva od prodajalca, da napako odpravi ali da mu izroči drugo blago 
brez napake (izpolnitev pogodbe) ali zahteva znižanje kupnine (v sorazmerju z napako) ali odstopi 
od pogodbe (vendar le takrat, ko je dal prodajalcu primeren dodaten rok za izpolnitev pogodbe) in 
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posledično povrne kupnino. Blago s stvarno napako ostane last prodajalca. V vsakem od teh 
primerov pa ima kupec pravico zahtevati povrnitev škode. Te pravice ugasnejo po 1 (enem) letu od 
dneva, ko je prodajalcu blago reklamiral. 

 

V primeru neupravičenosti reklamacije mora kupec izrecno zahtevati vračilo predmeta reklamacije in 
to v pisni obliki v roku 8 (osmih) dni od datuma rešitve reklamacije. Za datum rešitve reklamacije se 
šteje datum obvestila o rešitvi reklamacije. Strošek vračila predmeta reklamacije nosi v celoti kupec. 
 

Prodajalec in proizvajalec sta oproščena odgovornosti za reklamacijo, ali pa se reklamacija lahko prekliče 
tudi v sledečih primerih: 
 

 če upravičenec povzroči škodo na predmetu reklamacije tekom uporabe, namestitve, zagona, 
obratovanja, vzdrževanja, ravnanja ali pri samem prevozu; 

 

 če je bil predmet reklamacije poškodovan zaradi nepravilne namestitve ali postavitve v, ob, na ali 
pod obrabljene, poškodovane ali spremenjene dele, kateri se povezujejo s predmetom reklamacije; 

 

 če je bil predmet reklamacije napačno izbran ali uporabljen za drug namen kot ga je določil 
proizvajalec; 

 

 če je bil predmet reklamacije obrabljen ali poškodovan do pretirane izrabljenosti, če ni bil pravilno ali 
zadostno vzdrževan, če vozilu manjkajo redni servisni pregledi kot jih določa proizvajalec vozila, če v 
specializirani delavnici (kjer je izvedena vgradnja in nastavitev) storitev ni izvedena skladno z 
zahtevano tehnologijo vgradnje in nastavitve ter navodili proizvajalca; 

 

 če so na ali v predmetu reklamacije vidne udrtine, praske, deformacije, lom in druge poškodbe, 
katere niso posledica same okvare ali napake predmeta reklamacije; 

 

 če se vozilo, v katero je bil vgrajen predmet reklamacije, uporablja v druge namene kot jih je 
predpisal proizvajalec vozila; 

 

 če je bil predmet reklamacije poškodovan namerno ali iz malomarnosti oziroma je bilo vozilo, v 
katero je bil vgrajen predmet reklamacije poškodovano zaradi nesreče; 

 

 če je bil predmet reklamacije oziroma je bilo vozilo, v katero je bil predmet reklamacije vgrajen 
poškodovan zaradi tretjih zunanjih ali atmosferskih dejavnikov (toplotna, električna, mehanska 
poškodba, itd.); 

 

 če gre za predmet reklamacije, ki izvira iz neupoštevanja navodil proizvajalca o nameščanju v paru 
(kot npr. baterije, amortizerji, zavorni diski, itd.) in se reklamacija rešuje le za posamično 
komponento, ni pa spremembe pri obeh komponentah. 

 

Izjava o skladnosti 
 

Prodajalec KAMIOLAND d.o.o., Cvetkova ulica1, SI-1000 Ljubljana (EU), zagotavlja, da trži izdelke, ki ob 
ustrezni oziroma strokovni uporabi ne ogrožajo življenje, zdravje, varnost, nimajo negativnega vpliva na 
okolje, in so v skladu s Slovenskimi in Evropskimi standardi kakovosti. 
 

Prodajalec se zavezuje, da posluje v skladu z veljavno zakonodajo, Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) 
in Obligacijskim zakonikom (OZ). 
 

Za morebitne ugotovitve neskladnosti ali pritožbo se obrnite na: 
 

KAMIOLAND d.o.o. 
Cvetkova ulica 1 
SI-1000 Ljubljana (EU) 
 

Tel.: (08) 2053 755 
E-mail: info@kamioland.si 
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