
 

GARANCIJSKI LIST ZA AVTOMOBILSKE PNEVMATIKE 
 

 

 

 

Continental Adria pnevmatike d.o.o. jamči, da je vsaka pnevmatika, ki ima 

oznako znamke Continental, Semperit, Uniroyal, Barum, Matador, Viking, 

Gislaved, Motrio, General Tire ali Mabor  ter serijsko številko in/ali DOT oznako, 

brez napak v konstrukciji, materialu ali izdelavi in je ustrezna za uporabo v 

predvidene namene, dokler ni globina profila pnevmatike manjša od 1,6 mm (s 

tem, da je za optimalne lastnosti letnih pnevmatik priporočena globina profila 

min. 3,0 mm, za optimalne lastnosti zimskih pnevmatik v zimskih razmerah pa 

min. 4,0 mm). 

 

Garancija velja 2 leti od datuma prodaje oziroma največ 5 let od datuma 

proizvodnje (DOT oznaka). Continental Adria pnevmatike d.o.o. zagotavlja 

servisno vzdrževanje in možnost dobave enakovrednih izdelkov za dobo 3 let po 

poteku garancijske dobe za pnevmatike.  

Garancija ne velja v sledečih primerih: 

1. če pnevmatika nima ali niso več vidne serijske številke in/ali DOT oznake; 

2. če je bila pnevmatika vgrajena na platišče neustreznih dimenzij ali tipa; 

3. če je bila pnevmatika vgrajena na platišče, ki je deformirano, korodirano, 

poškodovano ali kakorkoli drugače neustrezno; 

4. če je pnevmatika neustreznega tipa, profila ali izvedbe glede na vozilo, na 

katerem se je uporabljala in glede na pogoje, v katerih se je uporabljala; 

5. če je bila pnevmatika poškodovana med montažo ali demontažo; 

6. če se je pnevmatika prehitro ali neenakomerno obrabila zaradi težav z 

vozilom, na  katerem je bila vgrajena (nastavitev podvozja, stanje zavor, 

obes...); 

7. če je bil tlak v pnevmatiki neustrezen (premajhen ali previsok) glede na 

specifikacijo proizvajalca vozila ali proizvajalca pnevmatike ter glede na 

izbrano vrsto, tip in dimenzije pnevmatike za vozilo; 

8. če je bilo vozilo izpostavljeno preobremenitvi ali dolgotrajni 

podobremenitvi oziroma pnevmatika preobremenitvi nad predvideno 

nosilnostjo pnevmatike, nad predvideno največjo dovoljeno hitrostjo 

oziroma se je kršila katerakoli druga specifikacija v navodilih za uporabo, 

tehničnih specifikacijah ali v oznakah na pnevmatiki sami; 

9. če so bili vgrajeni napačni zračnica, ščitnik ali ventil; 

10. če je bila pnevmatika mehansko ali kemično poškodovana; 

11. če je bila pnevmatika vožena izpraznjena ali pa je bil zrak v pnevmatiki 

zamenjan s kakšnim drugim medijem; 

12. če je bil na pnevmatiki nestrokovno poglobljen profil; 

13. če je bil med dvojnimi kolesi nepravilen razmak ali pa je pnevmatika 

poškodovana zaradi tujka, ujetega med takšni dvojni kolesi; 

14. če so bile pnevmatike uporabljene za namene tekmovanj oziroma dirkanja; 

15. če so bile pnevmatike poškodovane zaradi drugih razlogov (ogenj, nesreča, 

pregrevanje, višja sila...); 

16. če je bila pnevmatika popravljena (npr. po preluknjanju). 

 
Zahtevkov glede vizualnih lastnosti, voznih lastnosti ter glasnosti pnevmatike ni 

mogoče uveljavljati, ko je profil pnevmatike obrabljen za več kot 20%, ker način 

uporabe ter skrbnost vzdrževanja bistveno vplivajo na navedene lastnosti. 

V okviru garancije se ne krije posredno nastalih stroškov težav s pnevmatikami, 

kot so izguba časa in denarja, neprijetnosti za uporabnika, nezmožnost uporabe 

vozila in podobno.  

 
Garancija velja na območju Republike Slovenije, garancijske zahtevke pa je 

potrebno nasloviti na vašega prodajalca ali Continental Adria pnevmatike d.o.o. 

in njihovim predstavnikom dovoliti pregled pnevmatike ter vozila, na katerem 

je bila vgrajena.  

Garancijski zahtevki za pnevmatike, ki so že bile pregledovane ali popravljane 

pri tretjih osebah, in prvotnega stanja njih in vozila, na katerem so bile vgrajene, 

ni več mogoče zanesljivo ugotoviti, bodo lahko iz tega razloga zavrnjeni. 

 

Uporabnik pnevmatik mora poleg navodil za uporabo vozila upoštevati tudi 

naslednja navodila za uporabo pnevmatik: 

1. Izberite ustrezne pnevmatike glede na podatke v potrdilu o skladnosti 

vozila in glede na želen način in obdobje uporabe. 

2. Pnevmatike mora montirati in uravnotežiti usposobljena oseba. 

3. Pri menjavi pnevmatik redno menjavajte tudi ventile. 

4. Dinamično uravnoteženje koles ponovite, kadar opazite pojav povečanih 

vibracij. Včasih je potrebno dodatno uravnoteženje koles in zamenjava že 

pritrjenih uteži na kolo. 

5. Tlak v pnevmatikah naj bo skladen z navodili proizvajalca vozila. Pri večjih 

obremenitvah ga povečajte, enako velja za vožnjo pri večjih hitrostih. 

6. Tlak preverjajte vsakih 14 dni, vedno pri hladnih pnevmatikah.  

7. Pri ogretih pnevmatikah je tlak za 0,2 do 0,3 bar višji. Če morate tlak 

preverjati pri ogretih pnevmatikah, to razliko upoštevajte in tlaka ne 

zmanjšujte. 

8. Z zelo zmanjšanim tlakom v pnevmatiki ali s prazno pnevmatiko ne smete 

prevoziti niti kratke razdalje, ker se bo trajno poškodovala. 

9. Oviram na cestišču se izognite, če pa to ni mogoče, jih prevozite s čim 

manjšo hitrostjo in pod čim bolj pravim kotom. 

10. Pnevmatike čistite samo z avtošamponom. Ne uporabljajte agresivnih 

sredstev, ki niso namenjena za pranje avtomobilov. 

11. Pnevmatike redno preglejujte, da bi pravočasno odkrili kakršnekoli 

poškodbe. V primeru, da kaj opazite, se nemudoma posvetujte z vašim 

prodajalcem. 

12. Za zagotavljanje enakomerne obrabe pnevmatike na vozilu redno 

menjavajte naprej – nazaj, priporočljivo je to storiti na vsakih 5.000 do 

10.000 prevoženih kilometrov (ne velja za pnevmatike za gospodarska 

vozila). 

13. Kadar niso v uporabi, pnevmatike shranjujte v temnih, suhih in hladnih 

prostorih in ne v bližini strojev, ki iskrijo (elektromotorji). 

14. Pnevmatike brez platišč shranjujte pokonci, s platišči pa v vodoravnem 

položaju. Pri tem jih enkrat na mesec zavrtite – jim spremenite položaj – da 

bi se izognili pojavu trajnih deformacij. 

 

Nobeno določilo v tem garancijskem listu ne izključuje zakonskih pravic 

potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 

 

PROIZVOD  

(znamka, tip, dimenzija, indeksa hitrosti in nosilnosti, DOT oznaka) 

___________________________________________________________ 

VOZILO 

(znamka, tip) 

___________________________________________________________ 

DATUM IZROČITVE / PRODAJE 

(datum, žig, podpis) 

 

___________________________________________________________ 

Seznam pooblaščenih servisov: 

Bartog d.o.o. Praesto d.o.o.   Euroton d.o.o.   

Obrtniška 18 Gubčeva ulica 20   Cesta v Mestni log 90 

8210 Trebnje 2314 Zgornja Polskava   1000 Ljubljana 

T: 07 34 62 400 T: 02 62 08 803   T: 080 3233 

 

Protect Trade d.o.o                Špan d.o.o.                Autocommerce d.o.o. 

Cesta Leona Dobrotinška 27      Tržaška cesta 547            Baragova ulica 10 

3230 Šentjur                1351 Brezovica               1000 Ljubljana 

T: 03 74 61 100                T: 01 365 81 10               T: 01 588 3745 

Continental Adria pnevmatike d.o.o., Zagrebška cesta  104, 2000 Maribor 


