
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 LET GARANCIJE 

 
 

Kot ”ergonomi za produktivno sedenje in stanje” svojim strankam že od leta 1980 
zagotavljamo najoptimalnejše izdelke za delovno mesto. Z našimi individualnimi 
rešitvami skrbimo za sodobno udobje pri sedenju in stanju ter tako prispevamo k 
zdravju in produktivnosti.  
 
Velik pomen pripisujemo solidnim in obstojnim kakovostnim izdelkom. Modularna 
konstrukcija naših izdelkov uporabniku zagotavlja največjo možno fleksibilnost pri 
uporabi kot tudi investicijsko varnost in garancijo za vse komponente. Za tem stojimo 
kot solidno frankovsko družinsko podjetje. 
 
Izkoristite dolgoročno garancijo za izdelke Werksitz. 
 
WERKSITZ GmbH W. Milewski – Telefunkenstraße 9 – D-97475 Zeil am Main – 
Telefon: +49 (0) 9524 8345-0 
info@werksitz.de – www.werksitz.de 
 
  



GARANCIJSKI POGOJI 
 
WERKSITZ za svoje izdelke prevzema garancijo v skladu s sledečimi pogoji: 

1. Navedeni garancijski pogoji veljajo za Nemčijo in Evropo. 
2. WERKSITZ za interno razviti seriji stolov CLASSIC in KLIMASTAR zagotavlja 

dolgoročno garancijo 10 let, od tega v prvih 60 mesecih polno garancijo – od 
datuma dostave (glej tipsko oznako na nosilcu sedeža). 
Za serijo ECONOLINE velja polna garancija prvih 36 mesecev (dolgoročne 
garancije ni). 
Med trajanjem polne garancije je dostava vseh rezervnih delov brezplačna. 
Vzdrževanje se izvede v tovarni ali na kraju samem, in sicer brez doplačila. 

3. Po poteku polne garancije WERKSITZ v okviru dolgoročne garancije (6-10 let) 
vse rezervne dele dostavlja brezplačno. To ne velja za serijo ECONOLINE. 
Dolgoročna garancija ne pokriva naslednjih delov: obrabnih delov, kot so 
prevleke, delov iz pene (integralne pene), blazin, kolesc, drsnikov, površine 
ogrodij/podnožij. 

4. Garancija WERKSITZ ne zajema naslednjih točk: 
a) Sprememb in škode zaradi uporabe, ki ni v skladu z namenom, ki je bil 

določen za izdelek. Poleg tega v garancijo ni vključena škoda, ki je nastala 
zaradi neustreznega ravnanja, prav tako ne škoda, ki je nastala zaradi 
neobičajnih okoljskih vplivov (ekstremni podnebni pogoji, kislina, vlaga itd.).  

b) Škode, ki nastane zaradi vzdrževalnih del ali drugih posegov strank samih 
ali tretjih. 

c) Škode, ki je nastala v povezavi s strankinimi želenimi odstopanji od serijske 
produkcije oz. če so bili uporabljeni materiali, ki jih je zagotovila stranka. 
Za takšne izdelke velja samo zakonsko določena garancija. 

d) Škode, ki je nastala med transportom. 
5. Garancijska obdobja veljajo za običajno službeno uporabo (8 ur/dan, 220 

delovnih dni letno). Ustrezno skrajšanje garancijskega časa nastopi v primeru 
večizmenskega poslovanja, in sicer se skrajša za polovico, v primeru celoletne 
24-urne uporabe (noč in dan) pa za dve tretjini. 

6. Garancijski čas se ob vzdrževanju s strani naših lastnih montažerjev podaljša 
za dodatnih 24 mesecev, kar se označi z dodatno plaketo o preverjanju. 

7. Opisi škode ali pomanjkljivosti, naziv modela, številka modela, številka AB, in 
po potrebi dobavnica oz. račun. Vse navedbe o modelu stola na vsakem izdelku 
najdete na tipski oznaki na spodnji strani nosilca sedeža. Če teh podatkov ne 
navedete, lahko WERKSITZ reklamacijo zavrne. Pred popravilom/vračilom 
reklamiranega stola proizvajalcu po elektronski pošti pošljite jasno sliko stola / 
poškodovanega mesta z vsemi dodatnimi navedbami, da bi tako omogočili hitro 
razjasnitev zadeve. 

8. Zavezani smo najvišjim standardom kakovosti in ekološko osveščeni. Zato 
izdelke izdelujemo v skladu s sistemom vodenja kakovosti DIN EN ISO 
9001:2008. Poleg tega imajo naši izdelki oznako GS, ki ustreza odloku o 
delovnih mestih 25. člena direktive o delovnih mestih kot tudi standardu za 
delovne stole DIN 68877. Smo član in udeleženec bavarskega ekološkega 
pakta (Umweltpakt Bayern) in upoštevamo vse evropske okoljske direktive. 
Ne uporabljamo azo spojin in klorofluoroogljikovodikov (CFC), delamo le z 
nesilikonskimi materiali in se držimo direktive PAO ter uredbe REACH. 


