
 
 

Korak do pravih rešitev

POGOJI STORITVE PRIKLOP/MONTAŽA KLIMATSKIH NAPRAV ZA FIZIČNE OSEBE  
 
1. IZVEDBA STORITVE PRIKLOP/MONTAŽA: 

- Storitev priklop/montaža klimatskih naprav se izvaja samo za blago kupljeno v prodajalnah Poslovnega sistema Mercator, d.d. Divizija M Tehnika 
(v nadaljevanju M Tehnika).  

- Storitev priklop/montaža klimatskih naprav opravljajo le pogodbeni izvajalci, ki so s strani M Tehnika pooblaščeni za izvedbo te storitve.  
- Izvajalec je dolžan opraviti storitev kvalitetno in po pravilih stroke. Če storitev ni bila opravljena kvalitetno in po pravilih stroke ali če je bila pri 

izvedbi storitve povzročena škoda po krivdi izvajalca, je le-ta v celoti odškodninsko odgovoren za nastalo škodo.  
- Do priklopa/montaže klimatske naprave je kupec upravičen v roku najkasneje treh mesecev od dneva, ko je prevzel blago oz. mu je bilo blago 

dostavljeno.  
- Datum in čas montaže ureja kupec skupaj s prodajalcem v prodajni enoti, kjer je kupil blago.  
- V kolikor pride pri izvedbi priklopa/montaže klimatske naprave do kakršnihkoli vprašanj in problemov, ki jih kupec ne more rešiti direktno z 

izvajalcem, naj se kupec obrne na prodajalca v prodajalni M Tehnika v kateri je kupil blago in storitev. 
 
2. PREDPRIPRAVA PRED IZVEDBO STORITVE PRIKLOP/MONTAŽA S STRANI KUPCA: 

- Blago, ki je predmet priklopa/montaže mora biti na dan izvedbe storitve zapakirano v originalni embalaži in se nahajati na mestu montaže.  
- V primeru, da blago, ki je predmet storitve ni zapakirano v originalni embalaži, izvajalec blago pregleda in izpolni zapisnik o stanju blaga, ki ga 

podpišeta izvajalec in kupec storitve. 
- Kupec mora imeti pripravljen prostor za montažo ter pripravljene vse priključke (elektrika,…) potrebne za priklop blaga. 
- Če obstaja dvom, da utegne biti vgradnja zahtevnejša ali težko izvedljiva, je potreben predhoden ogled izvajalca priklopa/montaže na samem kraju 

izvedbe. Predhoden ogled je potrebno doplačati izvajalcu priklopa/montaže ''na mestu samem'', po ceniku del izvajalca priklopa/montaže. 
- V primeru, da katerikoli pogoj potreben za izvedbo montaže, ki je naveden v tej točki ni izpolnjen, se izvajalec in kupec odločita ali 1. mu izvajalec 

opravi dodatna dela potrebna za izvedbo montaže in le-ta izvajalec zaračuna po svojem ceniku, kupec pa ta dela plača ''na mestu samem'', ali 2. 
izvajalec prestavi izvedbo montaže in se stranka dogovori za drug termin, ko bo imela potrebna dela za dokončanje montaže izvedena. V drugem 
primeru izvajalec naročnika (M Tehniko) pisno obvesti o navedenih dejstvih in o novem roku pričetka oz. dokončanja del, ki ga je dogovoril s 
stranko, stranka pa je dolžna plačati kilometrino v višini 0,37€/km – v obe strani. 

 
3. STORITEV MONTAŽA/PRIKLOP VKLJUČUJE/NE VKLJUČUJE: 
 Priklop/montaža klimatske naprave vključuje: 

- prihod na mesto montaže; v kolikor kupca ob dogovorjenem času montaže ni doma, izvajalec naročnika (M Tehnika) pisno obvesti o navedenih 
dejstvih in o novem roku pričetka oz. dokončanja del, ki ga je dogovoril s stranko, stranka pa je dolžna plačati kilometrino v višini 0,37€/km – v obe 
strani,  

- en preboj opečnatega zidu do 40 cm, 
- montaža zunanje in ene notranje enote do višine 4 m, 
- izdelava nadometne plinske/cevne in elektro povezave med enotama do 4 m, 
- izdelava odvoda kondenza iz notranje in zunanje enote na osnovi prostega padca, po isti liniji kot plinske cevi, do 4 m v žleb, pripravljen odtok, 

posodo ali na tla, 
- nosilne stenske ali talne konzole, 
- priklop na obstoječ električni priključek ob klima napravi, 
- drobni in montažni material za osnovno montažo, 
- vakumiranje, polnjenje s plinom, zagon in navodilo stranki o uporabi naprave, 
- grobo pospravljanje prostora po izvedeni montaži: odstranitev embalaže blaga, ki je predmet montaže, odstranitev vseh ostankov potrošnega 

materiala, ki je bil uporabljen pri montaži blaga ter njegove embalaže, odstranite vsega odpadnega blaga, ki je nastal kot posledica montaže. 
 
 Montaža/priklop ne vključuje: 

- vnos blaga v stanovanje, 
- raznosa blaga, če ni v prostoru, kjer se izvaja montaža, 
- dodatnih del v zvezi s krivimi zidovi, nepravimi koti, predelav elementov, 
- dodatnih del za montažo izdelkov, ki niso navedeni v predhodnem odstavku, 
- dodatno porabljenega materiala. 

 
4. MONTAŽA/PRIKLOP TER DODATNA DELA: 

- Storitev priklop/montaža se izvede po vsakokratni veljavni ceni priklop/montaža klimatske naprave, ki je na vpogled na prodajnih mestih M-
Tehnika ter na uradni spletni strani M-Tehnika. Cena velja za storitev v razdalji do 25 km (v eno smer) od sedeža izvajalca priklopa/montaže. Vsak 
dodatni kilometer nad 25 km se obračuna po ceniku 0,37€/km. Dodatne kilometre zaračuna izvajalec, kupec jih plača ''na licu mesta''. 

- Možna so tudi ostala (dodatna) dela montaže in priklopa, ki niso všteta v ceno in se jih z izvajalcem določi na mestu samem. Dodatna dela se 
obračunajo po ceniku izvajalca, kupec jih plača ''na licu mesta''.  

- Pred montažo morajo biti dokončana vsa gradbena, in inštalaterska dela v prostoru kjer se bo opravljala montaža, v nasprotnem primeru se lahko od 
storitve priklop/montaža odstopi oz. se kupec z izvajalcem dogovori za ponoven prihod na mesto montaže. V temu primeru izvajalec in kupec pisno 
potrdita nova dejstva t.j. nov rok izvedbe del ali odstop od montaže, izvajalec pa o tem pisno obvesti tudi naročnika (M Tehnika). V obeh primerih je 
kupec dolžan poravnati stroške kilometrine po ceniku 0,37€/km, rok montaže pa se podaljša. Dodatne kilometre zaračuna izvajalec, kupec jih plača 
''na licu mesta''. 

 
5. KAKOVOST OPRAVLJENIH DEL: 

- Kupec in izvajalec podpišeta ZAPISNIK O OPRAVLJENI MONTAŽI/PRIKLOPU (v nadaljevanju zapisnik), ko kupec nima pripomb na izvedeno 
storitev. V nasprotnem primeru se v zapisnik navedejo vse pripombe na opravljeno delo (kot reklamacijski zapisnik).  

- Kupec ima pravico, če je bila storitev opravljena nepravilno, od izvajalca storitve zahtevati, da: odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali 
vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali ponovno opravi storitev ali vrne plačani znesek. 

- Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka 
odkrita. Maksimalen rok, ko kupec lahko uveljavlja stvarno napako na opravljeno storitev je dve leti od opravljene storitve. 

- Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, telefonsko ali pisno. Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in 
prodajalcu ali izvajalcu storitve omogočiti, da stvar pregleda. Prodajalec izpiše reklamacijski zapisnik in en izvod podpisan izroči kupcu osebno ali 
pisno. 

- Če obstoj napake pri opravljeni storitvi ni sporna, mora podjetje čim prej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi (odpravi 
pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali ponovno opravi 
storitev ali vrne plačani znesek popravilo).  

- V primeru, da odprava napake v prej navedenemu roku iz objektivnih razlogov ne bo mogoča, bo prodajalec  kupca v roku osmih dni od prejema 
obvestila o napaki, pisno obvestil o roku, v katerem bo možno napake odpraviti, vendar bo napake odpravil najkasneje v roku 45 dni, od dneva, ko 
je bil o napaki s strani kupca obveščen. Po odpravi napake kupec podpiše Zapisnik o opravljeni montaži/priklopu. 

- Podjetje mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake pri opravljeni storitvi 
sporen. 

- Prodajalec je izvajalca storitev pooblastil, da lahko zavrne reklamacije, ki bi bile posledica morebitne nepravilne manipulacije blaga s strani kupca. 
V kolikor izvajalec pred montažo opazi oziroma ugotovi poškodbe blaga, nastale po krivdi kupca (vidne poškodbe), je prav tako dolžan izpolniti 
zapisnik, ki ga podpišeta oba s kupcem. En izvod se dostavi prodajalcu. 

 
6. PLAČILO STORITVE PRIKLOP/MONTAŽA: 

- Kupec plača storitev ''priklop/montaža'' ob nakupu blaga, ki bo predmet montaže, samo v prodajalnah M-Tehnika.  
- Vsa dodatna dela, ki niso všteta v ceno priklop/montaža klimatskih naprav in se pojavijo pri sami izvedbi del, bodisi zaradi potreb pri sami izvedbi 

ali pa zahteve kupca, so predmet dogovora med izvajalcem in kupcem, ne pa M-Tehnika. Dodatna dela se obračunajo po ceniku izvajalca in jih 
kupec plača izvajalcu montaže ''na mestu samem''. 

- Kadar izvedba montaže ni izvedljiva, o čemer se dogovorita kupec storitve in izvajalec, izvajalec izda kupcu pisno obvestilo o odstopu od izvedbe 
montaže. M-Tehnika na podlagi pisnega obvestila izvajalca izda kupcu dobropis v višini vrednosti storitve.  


