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Anni Comfort zaščita krije naslednje nepredvidene poškodbe:

ź Poškodba zaradi nenamerne nerodnosti, npr. padec, razbitje, vdor tekočine. 

ź Poškodba zaradi požara, eksplozije in vse posledične škode, kot so 
ožganine, dim, saje. 

ź Poškodba zaradi posrednega in neposrednega udara strele.

ź Poškodbe, ki jih je povzročila voda, vlaga, elementarna nesreča, poškodbe 
na zgradbah, npr. vodovodna napeljava. 

ź Škoda, nastala zaradi elementarnih nesreč, kot so visoka voda, padec 
kamenja, plaz, vihar.

ź Škoda, nastala zaradi zemeljskega stika ali kratkega stika. 

ź Škoda, nastala zaradi elektromagnetne motnje ali previsoke napetosti.

ź Garancijske škode - napake v materialu in napake v proizvodnji.

Anni Comfort zaščita zavaruje za navedene poškodbe vse sledeče električne 
naprave za dobo 3 ali 5 let:

ź Vse izvedbe računalnikov in računalniške periferije, tiskalnikov,  
projektorjev, monitorjev, fotoaparatov, igralnih konzol, razen blagovne 
znamke Apple in naprav MicroSoft Surface.

---

Anni Comfort zaščito je možno kupiti samo skupaj z nakupom naprave, 
ki jo želite zaščititi! 
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Popusti pri nakupu naprav se ne prenašajo na ceno zavarovanj Anni Comfort 

zaščite.

Veljavnost zavarovanja Anni Comfort zaščite prične z dnem nakupa naprave in 

z nakupom ustrezne zaščite. Anni Comfort zaščita velja za navedeno obdobje 

pridobljene zaščite in preneha veljati ob 24:00 zadnjega dne veljavnosti tega 

obdobja!

V primeru nastale škode na vaši napravi, morate kot jemalec zavarovanja Anni 

Comfort zaščite takoj oz. najkasneje v 3 dneh oddati prijavo s škodnim 

obrazcem na www.anni.si/page/anni-zascita. Kot je iz škodnega obrazca 

razvidno, morate podati in zagotoviti vse podatke in informacije o času in 

datumu nastale škode, kako in zakaj je škoda nastala ali kdo in zakaj je 

povzročil škodo. Podjetje Anni d.o.o. od vas lahko zahteva dodatne informacije 

ali pisna potrdila. 

V primeru, da podjetju Anni d.o.o. ne posredujete vseh podatkov in potrebnih 

potrdil, ne bo krilo škodnega primera. 

Kritje škodnih primerov na napravi obsega popravila za delovanje naprave in 

vsebuje stroške za nadomestilo rezervnih delov, stroške popravila in stroške 

transporta. V primeru totalne škode ali neekonomičnega popravila, prejmete 

kot nadomestilo novo, tehnično enakovredno napravo, ki ni povezana z 

znamko ali prodajno ceno poškodovane naprave. Najvišja obveznost podjetja 

Anni d.o.o. za tehnično enakovredno napravo v prvih treh letih je 100%, v 

četrtem in petem letu 60% od cene tehnično enakovredne naprave zmanjšan 

za eventualni lastni delež. Izplačilo v gotovini ni mogoče.
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Lastni delež:                                                                                                                       
Samo v primeru, ko škoda nastane zaradi nenamerne nerodnosti, plačate lastni 
delež v višini 35% stroškov popravila oz. stroškov za tehnično enakovredno 
napravo ali najmanj 90,-€ vključno z DDV. 

V primeru totalne škode na izdelku in prejetja nadomestnega tehnično 
enakovredne naprave se prekine veljavnost zavarovanja Anni Comfort in 
okvarjena naprava preide z vso opremo in omrežnimi deli v last podjetja Anni 
d.o.o..

Poškodbe, ki jih Anni Comfort zaščita ne krije:

ź Škode, nastale iz malomarnosti ali povzročene s strani tretje osebe.

ź Škode, ki jo je povzročila domača ali divja žival.

ź Škoda, ki je nastala zaradi nepravilne uporabe ali uporabe v nasprotju z 
navodili.

ź Škode, nastale zaradi nepravilne hrambe in škode, nastale z neustreznim 
transportom. Vse naprave morajo biti pri prenosu in prevozu primerno 
zaščitene v skladu z njihovo konstrukcijo. Zato obstajajo primerni izdelki, kot 
so torbe za računalnike itd.

ź Škode, nastale zaradi nepravilne uporabe v nevarnih pozicijah, kot npr. na 
strehi, ob vodi, na robu balkona itd.

ź Stroškov rednega vzdrževanja in čiščenja naprave.

ź Poškodbe, kot so praske in podobne poškodbe na napravi, ki ne vplivajo na 
tehnične lastnosti in delovanje naprave.

ź Zavarovanje ne zajema kritja za potrošni material in obrabljene dele, kot so 
npr. daljinski upravljalniki, akumulatorji, baterije, tonerji, varovalke, črnila, 
tuljave, žarnice ...

ź Škode na programski opremi, operacijskih sistemih, gonilnikih, pomožnih 
programih in podatkih.

ź Škode, ki je nastala zaradi vodnega kamna.

ź Škode, nastale zaradi posledice potresa, vojne ali terorizma.

ź Nenamenske rabe naprave, ki je ni določil proizvajalec. 

ź Škode, nastale zaradi zatajitve, goljufije, prekrivanja ali drugega prekrška, ki 
ima za posledico poškodovanje ali izginotje izdelka.

ź Škode, nastale zaradi tatvine, vloma, ropa, ki ima za posledico poškodovanje 
ali izginotje izdelka.

Podjetje, ki prevzema kritje zavarovanja Anni Comfort zaščite je: 

Anni d.o.o., Motnica 7a, 1236 Trzin, www.anni.si 

Za postopke, obračune in škodne prijave smo dosegljivi preko e-pošte: 
zascita@anni.si 01/5800 830.in telefonske številke 

Škodne prijave sporočite preko obrazca: www.anni.si/page/anni-zascita
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Vrsta naprave:

Proizvajalec naprave:

Model naprave:

Serijska številka:

Garancija proizvajalca:            let

Št. računa:

Datum nakupa:

Prodajno mesto:

Podpis prodajalca:     Žig
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