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PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ZAKONSKO JAMSTVO / KOMERCIJALNO JAMSTVO  

(Molimo popuniti tiskanim slovima!) 
 

 

Ja, dolje potpisani/a podnosim  

 

zahtjev za zakonsko jamstvo / komercijalno jamstvo 

 

(Molimo podcrtajte ili zaokružite točan odgovor!) 
 

koje namjeravam primijeniti na sljedeće proizvode:  

 

Ime podnositelja*:    

Adresa podnositelja*:     

Broj telefona podnositelja:    

E-mail adresa podnositelja:  

Broj artikla:    

Kupovna cijena proizvoda:    

Dan primitka proizvoda (u slučaju kupnje u trgovini dan kupnje): 

   

U slučaju kupnje u web trgovini broj narudžbe: 

Serijski broj računa*:   

 

Opis prigovora na proizvod, naznaka odabranog zahtjeva (zamjena, popravak, drugo) *: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Ja, dolje potpisani/a, izjavljujem da sam pročitao/la i razumio/la obavijest na poleđini ove izjave koja se 

odnosi na izvršenje zahtjeva za zakonsko ili komercijalno jamstvo. Potvrđujem da su gore navedeni podaci 

cjeloviti i točni. 

Datum:   , 20 .    . 

 

 
  

Potpis podnositelja 
 

 

Podaci označeni sa zvjezdicom (*) su obvezni! 
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Poštovani Podnositelj! 

 

Ukoliko je proizvod kupljen od tvrtke Szinga Sport Kft. neispravan, možete birati od sljedećih opcija: 

1. Zakonsko jamstvo 

2. Komercijalno jamstvo 

 

1. Zakonsko jamstvo  

 

 U kojim slučajevima imate pravo na zakonsko jamstvo? 

 

U slučaju pogrešnog izvršenja od strane tvrtke Szinga Sport Kft. možete podnijeti zahtjev za zakonsko 
jamstvo prema tvrtki, u skladu s pravilima Građanskog zakonika. Smatra se da je Szinga Sport Kft. obavio 
pogrešno izvršenje narudžbe, ako u vrijeme izvršenja (preuzimanja kupljenog proizvoda) proizvod ne 
odgovara zahtjevima u pogledu kvalitete utvrđene temeljem ugovora ili zakona. Ne smatra se pogrešnim 
izvršenjem od strane Szinga Sport Kft. ako Vam je greška u vrijeme sklapanja ugovora (kupnje proizvoda u 
trgovini, potvrđivanja narudžbe u slučaju kupnje u web trgovini) bila poznata ili ste za grešku trebali znati u 
trenutku sklapanja ugovora. 

 

 Koja su Vaša prava na temelju zahtjeva za jamstvo? 

 

Imate prava – po Vašem izboru – na slijedeće zakonske mogućnosti: 

 

Možete zatražiti popravak ili zamjenu, osim ako je nemoguće zadovoljiti zahtjev po vašem izboru ili ako to 
uključuje nesrazmjerno dodatne troškove za Szinga Sport Kft. u usporedbi s ispunjenjem nekog drugog 
zahtjeva. Ako niste zatražili ili niste mogli zatražiti popravak ili zamjenu, možete zatražiti proporcionalno 
smanjenje cijene ili možete popraviti kvar na svoj račun ili dati trećem licu na popravak na trošak tvrtke ili - u 
krajnjem slučaju -, odustati od ugovora. 

 

Vaše jamstveno pravo možete prenijeti na drugo jamstveno pravo, ali ćete troškove prijenosa snositi Vi, osim 
ako je Vaša odluka opravdana ili ako je sama tvrtka dala razlog za tu odluku. 

 

 U kojem jamstvenom roku imate pravo na zahtjev za zakonsko jamstvo? 

 

Neispravnost morate prijaviti odmah nakon što je otkriven, ali najkasnije dva mjeseca nakon otkrivanja 
kvara. Podsećamo Vas da Vaša zakonska jamstvena prava nećete moći ostvariti nakon zastare od dvije 
godine od kupnje i ugovora o jamstvu. Ako se Vi prema pravilima Građanskog zakonika ne smatrate 
Potrošačem (Potrošač je fizička osoba koja kupuje, naručuje, prima, koristi proizvod i primatelj je 
komercijalnih komunikacija i ponuda povezanih s proizvodom isključivo izvan svoje profesije, zanimanja ili 
poslovne djelatnosti) , nemate pravo na ostvarivanje svojih jamstvenih prava dulje od jedne godine nakon 
zastare ugovora o jamstvu. 
 

 Kome možete podnijeti zahtjev za zakonsko jamstvo? 

 

Zahtjev za zakonsko jamstvo možete podnijeti tvrtki Szinga Sport Kft. 

 



 

 Koji su drugi uvjeti za ostvarenje Vaših jamstvenih prava? 

 

Ako o neispravnosti proizvoda obavijestite tvrtku u roku od šest mjeseci od datuma kupnje, ne postoje 
nikakvi drugi uvjeti, ako dokažete da ste proizvod kupili od tvrtke Szinga Sport Kft. (predočenjem računa ili 
preslike računa). U tom slučaju, Szinga Sport Kft. bit će oslobođen jamstva samo u slučaju ako opovrgne Vašu 
tvrdnju, odnosno ako dokaže da je do oštećenja proizvoda došlo nakon što Vam je proizvod uručen. Ako 
Szinga Sport Kft. dokaže da ste neispravnost proizvoda uzrokovali Vi, nije dužan prihvatiti vaš zahtjev za 
jamstvom. Međutim, ako je prošlo više od šest mjeseci od datuma kupnje, Vi ste dužni dokazati da je 
nedostatak već postojao u vrijeme kupnje.   
 

Podrazumijeva se da u svrhu ispunjenja bilo kojeg zahtjeva, proizvod(e) morate vratiti na adresu Službe za 
korisnike tvrtke Szinga Sport Kft. Szinga Sport Kft. preuzima isključivo čist(e) proizvod(e), a nečisti(e) 
proizvod(e) vraća na Vašu adresu.  

 

 Ostale informacije o provođenju vaših jamstvenih prava! 

 
U slučaju zamjene proizvoda ili odustajanja od kupnje, niste dužni nadoknaditi amortizaciju proizvoda koja je 
rezultat namjenske uporabe. Dužni ste platiti Davatelju usluga amortizaciju proizvoda koja je rezultat 
nenamjenske uporabe.   

 
U slučaju da je tvrtka pogrešno postupila u vezi s narudžbom, troškove povezane s ispunjenjem jamstvene 
obveze snosi Szinga Sport Kft. Davatelj usluga će platiti troškove koje je Podnositelj imao u vezi s ispunjenjem 
jamstvene obveze isključivo nakon vjerodostojnog dokaza plaćenih troškova (predočenjem računa, poštarine 
s preporukom itd.). Ako je neispravnosti proizvoda doprineo i Kupac u smislu neizvršenja obveze održavanja 
proizvoda, Kupac je dužan snositi troškove nastale izvršavanjem jamstvene obveze ako je poznavao način 
održavanja proizvoda ili ako je Davatelj usluga ispunio svoju obvezu informiranja Kupca o obvezi i načinu 
održavanja proizvoda. Ako se dokaže da je neispravnost na proizvodu nastupio nakon kupnje proizvoda (tj. 
da je Szinga Sport Kft. uručio ispravan proizvod), u tom slučaju Vi ste obvezni snositi troškove nastale 
ostvarivanjem jamstvenog prava (uključujući i troškove povrata proizvoda).  

 

2. Komercijalno jamstvo 

 

 U kojim slučajevima imate pravo na komercijalno jamstvo? 

 

Ako se Vi prema pravilima Građanskog zakonika smatrate Potrošačem (Potrošač je fizička osoba koja kupuje, 
naručuje, prima, koristi proizvod i primatelj je komercijalnih komunikacija i ponuda povezanih s proizvodom 
isključivo izvan svoje profesije, zanimanja ili poslovne djelatnosti) u slučaju neispravnosti proizvoda imate 
pravo na ostvarivanje jamstvenih prava (zakonskog jamstva) ili komercijalnog jamstva na temelju točke 1. – 
po Vašem izboru. 
 

 Koja su Vaša prava na temelju zahtjeva za komercijalno jamstvo? 

 

Zahtjev za jamstvo možete zatražiti isključivo na popravak ili zamjenu neispravnog proizvoda. 

 

 U kojim slučajevima se smatra da je proizvod neispravan? 

 

Proizvod se smatra neispravnim ako ne udovoljava zahtjeve kakvoće koji su bili na snazi u trenutku stavljanja 
na tržište ili ako ne raspolaže značajkama koje je proizvođač naveo u opisu proizvoda. 

 



 

 Koliko traje jamstvo za ostvarivanje komercijalnih jamstvenih prava? 

 

Zahtjev za komercijalno jamstvo proizvoda možete zahtijevati u roku od dvije godine nakon što ga je 
proizvođač stavio na tržište. Nakon ovoga roka gubite pravo na komercijalno jamstvo. 

 

 Prema kome i pod kojim drugim uvjetima možete podnijeti zahtjev za komercijalno jamstvo? 

 

Zahtjev za komercijalno jamstvo možete podnijeti isključivo proizvođaču ili distributeru pokretne stvari. 
Obvezni ste dokazati neispravnost proizvoda u slučaju zahtjeva za komercijalno jamstvo. 

 

Podrazumijeva se da u svrhu ispunjenja bilo kojeg zahtjeva, proizvod(e) morate vratiti na adresu Službe za 
korisnike tvrtke Szinga Sport Kft. Szinga Sport Kft. preuzima isključivo čist(e) proizvod(e), a nečisti(e) 
proizvod(e) vraća na Vašu adresu.  

 

 U kojim se slučajevima proizvođač (distributer) oslobađa obveze za komercijalno jamstvo? 

 

Proizvođač (distributer) se oslobađa obveze za komercijalno jamstvo, ako može dokazati slijedeće: 

-da proizvod nije izradio ili stavio na tržište u okviru svoje poslovne djelatnosti, ili 

- da neispravnost nije bila prepoznatljiva u trenutku stavljanja proizvoda na tržište u skladu s tadašnjim 
dostignućima nauke i tehnike ili 

- da nedostatak proizvoda proizlazi iz primjene zakona ili obveznog službenog propisa. 

Za oslobađanje od obveze jamstva dovoljno je da proizvođač (distributer) dokaže najmanje jedan od gore 
navedenih razloga. 

 

Skrećemo Vam pozornost da zbog iste neispravnosti ne možete istodobno zatražiti ostvarivanje prava na 
zakonsko jamstvo i na komercijalno jamstvo. Međutim, ako je vaš zahtjev za komercijalno jamstvo uspješno 
proveden, možete zatražiti jamstvo od proizvođača za zamijenjeni proizvod ili popravljeni dio. 

 
 

Szinga Sport Kft. 
 


