
 

GARANCIJA 
 
1. Gumi center Gaberje kot dajalec 
garancije jamči za lastnosti, 
kakovost in brezhibno delovanje 
pnevmatik, platišč in zračnic v 
garanciiskem roku, ki začne teči 
z dnevom izročitve blaga 
potrošniku. 
 
2. Gumi center Gaberje daje za 
plašče, platišča in zračnice, 
ki jih dobavi ali vgradi, garancijo 1 
leto od dneva izročitve. Ta garancija 
se nanaša na vse okvare, z katere 
se lahko dokaže, da so jih povzročile 
pomanjkljivosti v materialu in 
izdelavi, ki so obstajala v času 
dobave. Garancija velja v Sloveniji in 
v tujini. 
3. Družba Gumi center Gaberje, bo 
izdelke z bistvenimi in 
nepopravljivimi napakami zamenjala, 
izdelke z napakami, ki jih je mogoče 
popraviti oz. odpraviti, pa bo po 
lastni presoji zamenjala ali pa 
popravila 
- to velja tudi za izdelke z 
nebistvenimi in popravljivimi oz. 
odpravljivimi napakami. 
4. Garancija se nanaša samo na 
izdelke in ne obsega plačila 
odškodnine zaradi morebitne 
motenosti poslovanja, druge 
materialne in nematerialne škode, 
ki bi jo kupec zahteval v zvezi z 
uveljavljanjem zahtevka iz garancije. 
5. Gumi center Gaberje d.o.o. bo 

zagotavljal servisno vzdrževanje 
pnevmatik še tri leta po preteku 
garancijske dobe. 
6. Garancija ne izključuje pravic 
potrošnikov, ki izhajajo 
iz odgovornosti prodajalca za 
napake na izdelkih. 
 
REKLAMACIJE NE BOMO 
UPOŠTEVALI: 

* če je bil avtomobilski plašč 
poškodovan zaradi okvarjenega 
platišča, nestrokovne montaže, 
montaže in demontaže s platišča z 
uporabo sile ali pa montiran na 
napačno platišče 
* če tlak v avtomobilskem plašču 
med uporabo ni ustnezal predpisom 
proizvajalca 
* če je presežena dovoljena 
obremenitev ali če je avtomobilski 
plašč neenakomerno obremenjen 
* če je bila prekoračena hitrost, ki je 
dovoljena za posamezen tip plašča  
* če je bil avtomobilski plašč 
poškodovan oziroma neenakomerno 
obrabljen zaradi tehničnih 
nepravilnosti na podvozju 

 

* če so bile pnevmatike že 
popravljene oz. vulkanizirane 
* če je jasno razvidno, da ima 
poškodovani izdelek 
spremenjen videz, vreznine ali 
vdolbine zaradi vpliva zunanjih 
faktorjev, ali če je poškodba 
nastala kot posledica prometne 
nesreče. 
* če so poškodbe na zimskem 
avtomobilskem plašču nastale zaradi 
uporabe v letnem času 
* če so bila alu platišča 
vzdrževana (čisčena) z 
agresivnimi čistilnimi sredstvi.  
* na cestišču se kar najbolj 
izogibajte oštrim predmetom, 
robovom, luknjam in podobnemu. 
Če je plašč ali platišče 
poškodovano zaradi takega 
vzroka, reklamacije ne priznamo. 

 

TEHNIČNO NAVODILO - NASVETI 
UPORABNIKOM: 

1. V kolikor proizvajalec vozila ne 
daje navodil o menjavi koles zaradi 
enakomerna obrabe, priporočamo, 
da vsakih 10.000 do 15.000 km 
zamenjate zadnje pnevmatike s 
prednjimi, tako da ostanejo na isti 
strani, in da ohranijo isto smer 
vrtenja. 
2. Redno kontrolirajte tlak v 
pnevmatikah vsaj enkrat 
mesečno. Za 20% manjši tlak od 
predpisanega zmanjša število 
prevoženih kilometrov za okoli 30% 
in povečuje porabo goriva. Obraba 
pnevmatike pri 120 km/h je dvakrat 
večja kot pri 70 km/h. 
3. Večkrat preglejte, če plašči nimajo 
izboklin ali zarez, predvsem pa 
takrat, če ste zapeljali preko 
ostrih robov (luknja, kamen, 
pIočnik...), ker lahko poškodbe 
postanejo vidne šele po večjem 
številu kilometrov. 
4. Pnevmatike naj bodo skladiščene 
v zaprtih - suhih prostorih brez 
direktne sončne svetlobe in ne v 
bližini grelnih teles, brez olj, naftnih 
derivatov in ostalih kemikalij in ne v 
bližini strojev, ki iskrijo. 
5. Da bi se plašč enakomerno in na 
vseh kolesih enako obrabljal, mora 
biti vozilo tehnično brezhibno. 
Zato redno odstranjujte mehanske 
napake na vozilu (napačno 
nastavitev koles, zrak v krmilnem 
mehanizmu, neenakomerno 
prijemanje zavor, izrabljeni ali 
neustrezni amortizerji, slabe vzmeti 
in izrabljeni ležaji in podobno). 

 

6. Za pogosto čiščenje alu platišč 
priporočamo blag avtošampon. Ne 
uporabljajte agresivnih sredstev, 
ki niso namenjena za pranje vozil. 

7. Gumi center Gaberje d.o.o. 
priporoča tehnologijo in mešanico 
plinov visokih zmogljivosti  za 
polnjenje pnevmatik Secur Pneus 
 

 


