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Dječja sjedalica za automobile  za 

skupine 1+2+3
PRIRUČNIK S UPUTAMA ZA UPOTREBU
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Dječja sjedalica za automobile za skupine 
1+2+3

1. Hvala Vam što ste kupili našu dječju sjedalicu za automobile.

2. Kontaktirajte našu službu za korisnike ako imate komentar u 
vezi dječje sjedalice za automobile, ako želite zamijeniti određene 
dodatke ili tražite pomoć.

3. Napominjemo da je dječja sjedalica za automobile prikladna 
isključivo za montažu na sjedalo automobila usklađeno s ECE 
R16 ili istovjetnim normama sa sigurnosnim pojasom koji se 
pričvršćuje na tri mjesta i uvlačnikom s blokiranjem u slučaju 
opasnosti.

4. Važno je uvijek držati ovaj priručnik s uputama za upotrebu 
zajedno s dječjom sjedalicom za automobile.

5. Dobra je zamisao staviti ovaj priručnik s uputama za upotre-
bu u torbu iza naslona za leđa dječje sjedalice za automobile.

6. Detaljno pročitajte ovaj priručnik s uputama za upotrebu prije 
korištenja.
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HRMjere predostrožnosti:

:U P O Z O R E N J E !

W A R N I N G !

U P O Z O R E N J E !

U P O Z O R E N J E !

Nemojte montirati dječju sjedalicu za automobile na sjedalo automobila ispred kojeg je ugrađen 
zračni jastuk, budući da zračni jastuk može ozlijediti dijete pri udarcu. Preporučuje se isključivo 
koristiti dječju sjedalicu za automobile na stražnjem sjedalu automobila, čak i ako Vaši lokalni 
prometni propisi dopuštaju montažu na takvo prednje sjedalo.

Pogledajte Vaše lokalne prometne propise, budući da se mogu razlikovati u različitim država-
ma. Provjerite vlasnički priručnik Vašeg automobila za informacije o mogućnosti montaže dječ-
je sjedalice za automobile na prednje sjedalo. Nemojte montirati dječju sjedalicu za automobile 
na sjedalo automobila ispred kojeg je ugrađen zračni jastuk, budući da zračni jastuk može ozli-
jediti dijete pri udarcu

Izbjegnite  kontakt  kopče s uljem, budući da to može uzrokovati njeno podbacivanje što će za 
posljedicu imati štetu. Prije upotrebe provjerite  postoje li bilo kakve mrvice ili drugi maleni 
predmeti koji su mogli upasti u kopču.

U P O Z O R E N J E !
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Nemojte koristiti bilo koje nosive kontaktne točke, osim onih koje su opisane u uputama i 
označene na sustavu za držanje djeteta.



Nikada nemojte upotrebljavati dječju sjedalicu za automobile bez naslona za leđa, budući 

da tako ne može pružiti maksimalnu zaštitu u slučaju sudara.

Otrovne otopine za čišćenje mogu uzrokovati bolest. Nemojte izbjeljivati, peglati, prati u 

perilici za rublje ili sušiti navlake za dječju sjedalicu za automobile uređajem za sušenje i 

kovrčanje kose, budući da će te metode oštetiti navlake dječje sjedalice za automobile te 

će biti potrebna zamjena.

Odgovarajuće podešavanje sigurnosnih pojaseva ključni je čimbenik za zaštitu Vašeg djeteta. 

Održavajte razmak veličine jednog prsta između Vašeg djeteta i sigurnosnog pojasa.

Utičnica sigurnosnog pojasa automobila ne smije se nalaziti ispod vodilice trbušnog pojasa 

dječje sjedalice za automobile. Ako to nije slučaj, pokušajte montirati dječju sjedalicu za 

automobile na drugo sjedalo automobila. Ako imate bilo kakvih dvojbi, kontaktirajte odjel za 

servis zastupnika.

U P O Z O R E N J E !

U P O Z O R E N J E !

U P O Z O R E N J E !

U P O Z O R E N J E !
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Opće sigurnosne informacije

• Držite ovaj priručnik s uputama za upotrebu zajedno s dječjom sjedalicom za 
automobile, kako bi Vam bio lako dostupan u budućnosti. Neusklađenost s ovim 
uputama može utjecati na sigurnost Vašeg djeteta.
• Nakon što je dječja sjedalica za automobile postavljena i montirana, u normal-
nim uvjetima vožnje, ne bi smjelo biti stisnutog dijela ispod pomične sjedalice ili 
automobilskih vrata ili između njih dvoje.
•Zamijenite dječju sjedalicu za automobile koja je bila izložena bilo kakvoj nez-
godi, zbog neke nepredviđene štete koja se mogla dogoditi dječjoj sjedalici za 
automobile.
• Nemojte pokušavati mijenjati ili dodavati stvari dječjoj sjedalici za automobile 
bez dozvole proizvođača ili nadležnog ovlaštenog tijela; u suprotnom, poništava 
se jamstvo za dječju sjedalicu za automobile.
• Pokrijte dječju sjedalicu za automobile kako biste izbjegli izravnu sunčevu sv-
jetlost te time spriječili ozljeđivanje Vašeg djeteta od strane pregrijanih dijelova 
dječje sjedalice za automobile.
• Nemojte ostaviti Vaše dijete bez nadzora u dječjoj sjedalici za automobile.
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Upotreba Vaše SPARCO dječje sjedalice za 
automobile

• Shvatite kako pravilno montirati dječju sjedalicu za automobile pri-
je njene upotrebe.
• Upoznajte se sa značajkama i funkcijama dječje sjedalice za au-
tomobile kako biste osigurali pravilno pristajanje.
• Pročitajte ove upute s razumijevanjem bez žurbe, budući da je to 
najbolji način kako bi se osigurala najbolja upotreba Vaše dječje 
sjedalice za automobile.
• S vremena na vrijeme pregledajte sigurnosne mjere predostrožnosti.
• Pripremite dječju sjedalicu za automobile za Vaše dijete, poput 
pravilnog namještanja sigurnosnih pojaseva, prije upotrebe dječje 
sjedalice za automobile u Vašem automobilu.

• Uvjerite se da nema nepričvršćene prtljage ili sličnih predmeta u 
automobilu, budući da mogu ozlijediti putnike u automobilu u sluča-
ju sudara.
• Uvijek čvrsto osigurajte sve nepričvršćene predmeta kako biste 
izbjegli ozljeđivanje drugih putnika.
• Nikada nemojte koristiti dječju sjedalicu za automobile bez 
jastuka sjedala. Nikada nemojte koristiti navlake za dječju sjedalicu 
automobila koje nije preporučio proizvođač za zamjenu jastuka, u 
suprotnom, zaštita koju dječja sjedalica za automobile pruža mogla 
bi biti ugrožena.
• Uvijek vodite računa da je sigurnosni pojas automobila za odrasle 
pravilno zakopčan dok je montirana dječja sjedalica za automobile. 
Upotrijebite sigurnosni pojas automobila za odrasle za pričvršćivan-
je Vaše dječje sjedalice za automobile, čak i ako se ona ne koristi. 
Nepričvršćena dječja sjedalica za automobile može uzrokovati ozl-
jede u slučaju sudara.
• Prije upotrebe provjerite ako su bilo kakve mrvice ili drugi maleni 
predmeti možda upali u kopču. Takvi predmeti utjecat će na per-
formanse kopče.
• Neki dijelovi dječje sjedalice za automobile moraju se zamijeniti 
zbog trošenja nakon nekoliko godina upotrebe. Kontaktirajte našu 
službu za korisnike za zamjenu takvih dijelova.
• Što se tiče upotrebe u hladnim zimskim uvjetima, obratite pozornost 
da djetetova odjeća ne utječe na uobičajenu zategnutost H-pojasa 
ili ne utječe na sigurnosno remenje dječje sjedalice za auto.
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EU Standard ECE R44 04

NAPOMENA:::  da je sjedalo dizajnirano tako da se osigurava sigurnosnim 
pojasom koji se pričvršćuje na 3 mjesta s uvlačnikom s blokiranjem u 
slučaju opasnosti. Nikada nemojte koristiti dječju sjedalicu za automobile 
sa sigurnosnim pojasom koji se pričvršćuje na 2 mjesta.

NAPOMENA: da je dječja sjedalica za 
automobile prikladna isključivo za 
montažu na sjedalo automobila 
usklađeno s ECE R16 ili istovjetnim 
normama sa sigurnosnim pojasom 
koji se pričvršćuje na tri mjesta i 
uvlačnikom s blokiranjem u slučaju 
opasnosti.

Skupina Težina

0-10 kg

0-13kg

9-18kg

15-25kg 

22-36kg
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Dob Smjer Pričvrćivanje djeteta

Skupina
      0

Skupina
      0+

Skupina
      1

Skupina
      2

Skupina
      3

0 - 10
mjeseci

0 - 18
mjeseci

9 mjeseci -
4 godine

3 - 7
godina

6 - 12
godina

Okrenuto
prema

 natrag

Okrenuto
 prema
 natrag

Okrenuto
prema

 naprijed

Okrenuto
prema

 naprijed

Okrenuto
 prema

 naprijed

Sigurnosni 
pojas sjedalice
(pričvršćivanje 

na 5 mjesta)

Sigurnosni 
pojas sjedalice
(pričvršćivanje 

na 5 mjesta)

Sigurnosni 
pojas sjedalice
(pričvršćivanje 

na 5 mjesta)

Sigurnosni pojas 
automobila

(pričvršćivanje 
na 3 mjesta)

Sigurnosni pojas 
automobila

(pričvršćivanje 
na 3 mjesta)
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Ručka za podešavanje
naslona za glavu

Navlaka

Dugme za otpuštanje 
gornje sigurnosne uzice

Remen gornje sigurnosne uzice

Kuka gornje sigurnosne uzice

Pričvrsni dijelovi ISOFIX-a

Crvena vodilica 
remena za struk

Dugme za otpuštanje 

Dugme za otpuštanje ISOFIX-a 

Naslon za glavu

Vodilica pojasa za rame

Remen H-pojasa

Utori H-pojasa

Štitnici za ramena

Štitnici kopče

Kopča H-pojasa

Uređaj za podešavanje

Remen za podešavanje H-pojasa

Utor vodilice



OSIGURAVANJE DJETETA
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1.1 Kako podesiti pojaseve, naslon za glavu
i položaje sjedalice

VAŽNO

Pravilna visina pojasa za pojaseve za ramena postiže se 
kada pojas nestane u školjku sjedala malo iznad ramena 
djeteta. Vodite računa da pojasevi za ramena pravilno pris-
taju preko ramena djeteta.
  

• Olabavite remenje H-pojasa pritiskom na 
dugme za otpuštanje i povlačenjem remen-
ja H-pojasa što dalje možete.

Napomena! Nemojte povlačiti štitnike za 
ramena.

• Naslon za glavu može se postaviti na 
pet različitih visina u načinu rada za 
skupinu I. Postoje tri dodatna položaja u 
načinu rada za skupinu II i III jednom 
kada su štitnici za ramena i remenje H-
pojasa uklonjeni.

• Pritisnite i povucite ručku iza naslona za 
glavu. Važno je voditi računa o tome da 
naslon za glavu pravilno pristaje glavi.

Ova dječja sjedalica za automobile može biti spuštena u dva različita 
položaja sjedenja povlačenjem ploče za podešavanje ispod postolja 
sjedalice, kako je to prikazano desno na slikama (samo za skupinu I)

- Podešavanje pojaseva  

- Osam visina naslona za glavu

- Mehanizam za podešavanje dva položaja 

HR
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P1.2 Osiguravanje djeteta korištenjem
H- pojasa 

• Olabavite remenje H-pojasa pritiskom na 
gumb za otpuštanje i povlačenjem remenja.
Napomena! Nemojte povlačiti štitnike za ramena.

• Otvorite kopču H-pojasa 
te potom postavite remen-
je H-pojasa na strane dječ-
je sjedalice za automobile. 
Postavite dijete na sjedalicu 
za automobil.

• Pravilna visina pojasa za štitnike za ramena 
postiže se kada remen nestane u školjku sjedala 
malo iznad ramena djeteta. Vodite računa da 
remenje H-pojasa pravilno pristaje preko rame-
na djeteta.

• Spojite jezičke kopče i umetnite ih u kopču, pri 
čemu se čuje zvuk „klik“.

• Čvrsto zategnite remenje pomoću remena za 
podešavanje H-pojasa i vodite računa da je 
zategnutost udobna za Vaše dijete

OPREZ Nemojte okretati ili međusobno zamjenjivati remenje H-pojasa.

Click

OSIGURAVANJE DJETETA
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1.3 Pričvršćivanje H-pojasa

1.4 Kontrolna lista radi osiguranja da je Vaše dijete
pravilno vezano

Povucite kraj remenja ravno prema 
sebi, ne prema dolje ili prema gore.
Obratite pozornost na kraj remena. 
Pri putovanju (naročito izvan automo-
bila) uvijek bi trebao biti pričvršćen za 
navlaku.
  

• Remenje H-pojasa sjedalice za automobil     
je udobno, ali čvrsto pristaje oko Vašeg
djeteta.
• Remenje H-pojasa je pravilno podešeno.
• Remenje H-pojasa nije zakrenuto.
• Jezičci kopče uključeni su u kopču 
H-pojasa

Provjerite sljedeće stavke radi sigurnosti Vašeg djeteta:

HROSIGURAVANJE DJETETA

OPREZ

VAŽNO



2.Ugradnja u vozilo

Nemojte ostaviti Vaše dijete bez nadzora u 
sigurnosnoj dječjoj sjedalici u vozilu.

Za zaštitu svih putnika u vozilu.

U slučaju zaustavljanja u slučaju nužde ili nesreće, neosigurane
osobe ili objekti mogu uzrokovati ozljede drugim putnicima u vozilu.
Uvijek provjerite da:

Kako biste zaštitili Vaše vozilo
Na nekim navlakama sjedala vozila izrađenim od osjetljivih 
materijala (npr., velur, koža, itd.) mogu nastati znakovi istrošenosti 
pri korištenju dječjih sjedalica. To se može izbjeći postavljanjem 
pokrivača ili ručnika ispod dječje sjedalice.

• su nasloni za leđa sjedala vozila zakočeni (tj., da je zaključana 
brava preklopive klupe sa stražnjim sjedalima).

• svi teški predmeti ili predmeti s oštrim rubom u vozilu (npr., na 
stražnjoj polici) su osigurani.

• sve osobe u vozilu su vezane sigurnosnim pojasevima.

• dječja sigurnosna sjedalica je uvijek osigurana kada je u vozilu, 
čak i kada se u njoj ne vozi dijete.

12

UGRADNJA U VOZILO
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按

 Click

2.1 Ugradnja skupine I za djecu čija težina iznosi 
između 9 i 18 kg s ISOFIX-om i gornjom sigurnosnom 
uzicom.

Prvo, provjerite ako postoje 2 sidrišta ISOFIX u okomitom 
sjecištu naslona i jastuka sjedala te sidrište sigurnosne uzice 
spremno za korištenje iza sjedala vozila.
Savjeti: Sidrište sigurnosne uzice spremno za korištenje 
obično je trajno ugrađeno u unutrašnjosti stražnje police za 
prtljagu ili na podu vozila. Za više detalja možete pročitati 
smjernice Vašeg vozila ili kontaktirati proizvođača vozila.

Pritisnite dugme za otpuštanje ISOFIX-a i 
gurnite priključke ISOFIX-a naprijed koliko 
god je to moguće.

Gurnite priključke 
ISOFIX-a izravno u 
sidrišta sve dok ne 
čujete zvuk „klik“.

Uhvatite trup sjedalice kako biste provjerili je 
li sjedalica čvrsto pričvršćena ili se trese. Ako 
se sjedalica trese i priključci ISOFIX-a su 
izvađeni, ponovite gornje korake i ponovno je 
montirajte.

ISOFIX i gornja sigurnosna uzica

VAŽNO



• Izvadite gornju sigurnosnu 
uzicu i pritisnite dugme za 
otpuštanje remena sigurnosne 
uzice kako biste produžili re-
men sve dok nije dovoljno dug 
da se zakvači iza na sidrište 
sigurnosne uzice spremno za 
korištenje.

• Zakvačite kuku remena 
sigurnosne uzice na sidrišta 
spremna za korištenje. 
Provjerite, možda postoje 3 
sidrišta za kuku, stoga 
pronađite jedno koje Vam 
odgovara.

• Povucite remen sigurnosne 
uzice na drugom kraju natrag 
kako biste zategnuli 

Ako je gornja sigurnosna uzica dobro i 
ispravno zategnuta, zelena oznaka će se 
uključiti na drugom kraju gumba za otpuš-
tanje remena, stoga je provjerite.

14

2.2 Ugradnja skupine I za djecu čija težina iznosi između 
9 i 18 kg s ISOFIX-om i gornjom sigurnosnom uzicom.

ISOFIX i gornja sigurnosna uzica

OPREZ



2.3 Ugradnja sigurnosnog pojasa automobila za 
skupinu I (za djecu težine između 9 i 18 kg)

• Povucite sigurnosni pojas automobila kroz utor vodilice i 
umetnite kopču sigurnosnog pojasa u rupu na prednjoj strani 
navlake (slika 1), potom preko sjedalice sa stražnje strane i 
izvadite je s druge strane rupe u navlaci (slika 2) te na kraju 
zavežite dok ne čujete zvuk „klik“. (slika 3)
• Vodite računa da je sigurnosni pojas automobila prošao bez 
okretanja kroz crveni utor vodilice na vrhu naslona sjedalice 
te crvenu vodilicu pojasa za struk. Nakon montaže, zategnite 
sigurnosni pojas automobila u smjeru u kojem pokazuje stre-
lica. (slika 4)
• Povucite remen H-pojasa koliko god daleko je moguće i 
otvorite sigurnosnu kopču sjedala automobila, potom stavite 
dijete u sustah H-pojasa koji se pričvršćuje na 5 mjesta i 
spajajte kopče pojasa sve dok ne čujete zvuk „klik“. (slika 5)
• Obraćajte pozornost na osjećaj Vaše djece, podesite 
odgovarajuću zategnutost H-pojasa povlačenjem remena za 
podešavanje i podesite naslon za glavu na odgovarajuću 
visinu. (slika 6)

HR
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Ugradnja sigurnosnog pojasa skupina I



2.4 Ugradnja za skupinu II/III je za djecu čija je težina 
između 15 i 36 kg.
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Prije ugradnje, uklonite sustav H-pojasa dječje 
sjedalice za automobile.
Napomena: Remen H-pojasa, kopča H-pojasa,
štitnici kopče i štitnici za ramena trebaju biti 
sigurno pohranjeni za buduću upotrebu (vidjeti 3.1 
Uklanjanje sustava H-pojasa koji se pričvršćuje 
na 5 mjesta i navlake).

   Nemojte koristiti bilo koje nosive kontaktne točke, osim onih 
koje su opisane u uputama i označene na sustavu za držanje djeteta. 
Sigurnosni pojas mora biti usmjeren kako je to prikazano u uputama.

• Podesite visinu naslona za glavu kako bi 
odgovarala Vašem djetetu.

• Postavite sigurnosni pojas za rame kroz 
vodilicu sigurnosnog pojasa za rame ispod 
naslona za glavu.

• Postavite sigurnosni pojas za rame kroz 
vodilicu sigurnosnog pojasa za rame ispod 
naslona za glavu.

Click

Ugradnja sigurnosnog pojasa skupina II/III

OPREZ

• Vodite računa da je trbušni sigurnosni pojas 
rastegnut koliko god nisko je moguće preko 
djetetovih kukova, unutar vodilica sigurnosnog 
pojasa te pričvršćen u kopču. Sigurnosni pojas 
za rame mora biti preko polovice puta između
djetetova ramena i vrata.



3.1 Uklanjanje sustava H-pojasa koji se pričvršćuje 
na 5 mjesta i navlake

HR

• Pritisnite podešavanje 
uređaja i potegnite remen 
H-pojasa van prema vama 
koliko god daleko možete,
za detalje pogledajte (1.2)
Otvorite dugme za otkri-
vanje navlake na dnu
naslona sjedalice kako je 
to prikazano na desnoj 
slici.
• Olabavite remen H-
pojasa i potegnite remen 
izvan umetka remena 
kako je to prikazano na 
desnoj slici.
• Izvucite dva remena H-
pojasa iz utora navlake 
te potom odvojite remen 
s metalnim priključkom
kopče.
• Nakon gore navedenih
koraka, izvucite cijeli
remen iz donjeg dijela 
sjedala. Zakrenite kopču
remena u prikazani položaj 
te je potom izvadite iz 
postolja sjedalice.

• Uklonite sustav H-pojasa koji se pričvršćuje 
na 5 mjesta te potom uklonite navlaku naslona 
za glavu i navlaku školjke sjedalice.

17

Upute za održavanje



3.2 Ponovna montaža sustava H-pojasa koji se pričvršćuje 
na 5 mjesta i navlake

Nakon pranja, postavite navlaku na 
školjku sjedalice.

• Zatim provucite kraj štitnika za ramena 
kroz utor remena H-pojasa i školjku sjedalice 
te potom pričvrstite na umetak remena. 
Vodite računa da se remenje sjedalice ne 
može zakretati.
• Zatvorite kopču te potom pričvrstite 
navlaku sa svih strana. Zatvorite dugmad za 
otpuštanje na stražnjem dijelu. Provjerite rad 
sjedalice!

• Provucite obje strane 
remena H-pojasa kroz 
utore remena na dnu 
sjedalice.Potom provucite 
remenje kroz metalni 
priključak kopče.
• Provucite kopču 
remena kroz štitnike 
remena i postavite 
kopču u donji utor te 
je potom zakrenite u 
prikazani položaj na 
desnoj slici.
• Provucite remenje H-
pojasa kroz štitnike za 
ramena i umetnite ih u 
utore H-pojasa te potom 
povežite kraj remena s 
metalnim priključcima.
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3.3 Čišćenje

HR

Vodite računa da koristite isključivo originalne navlake sjedalice, budući da 
je navlaka sjedalice važna za pravilno funkcioniranje sustava. Zamjenske
navlake sjedalice su dostupne kod Vašeg trgovca na malo i/ili u
podružnicama.

Oprez! Nikada nemojte uklanjati jezičke kopče s remenja.

• Navlaka se može ukloniti i oprati blagim deterdžentom koristeći ciklus
pranja perilice rublja za osjetljive predmete (30 °C). Pratite upute na 
etiketi za pranje navlake.
• Boje na navlaci mogu izblijedjeti ako se peru na temperaturi većoj od 
30 °C. Ne koristite centrifugiranje i nikada nemojte sušiti navlaku u
električnoj sušilici za rublje s bubnjem (tkanina se može odvojiti od 
podstave).
• Plastični dijelovi mogu se očistiti korištenjem vode sa sapunom.
Nemojte koristiti gruba sredstva za čišćenje (poput otapala).
• H-pojas se može ukloniti i oprati u mlakoj vodi sa sapunom.

Dječja sjedalica ne smije se upotrebljavati bez navlake sjedalice.
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MJERE OPREZA
1. Ovo je „univerzalni“ sustav za držanje djeteta.
Odobreno je prema Uredbi br. 44, niza izmjena 04,
za opću upotrebu te pristaje na većinu, ali ne sve,
sjedala automobila.
2. Ispravno pristajanje vjerojatno je ako je proizvođač
vozila u priručniku vozila izjavio da vozilo može pri-
hvatiti „univerzalni“ sustav za držanje djeteta za ovu
dobnu skupinu.
3. Ovaj sustav za držanje djeteta klasificiran je kao 
„univerzalni“ prema mnogo strožim uvjetima od onih
koji su primjenjivani na ranije modele, a koji nemaju
ovu obavijest.
4. Prikladno je samo ako su odobrena vozila opreml-
jena statičkim sigurnosnim pojasevima / sigurnosnim
pojasevima s uvlačnikom, homologiranima prema 
UN/ECE Pravilniku br. 16 ili drugim istovrijednim
normama.
5. U slučaju dvojbe posavjetujte se s proizvođačem
ili trgovcem na malo sustava za držanje djeteta.
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JAMSTVO I SERVIS
GARANCIJSKA IZJAVA
JAMSTVENA IZJAVA
Izjavljujemo:
Da će proizvod u toku garancijskog roka raditi besprijekorno, ako ga korisnik 
koristi shodno njegovoj namjeni i tehničkim uputstvima. Da ćemo na vaš 
zahtjev, koji ste predložili u roku valjanosti garancije, sve kvarove i 
nedostatke, radi kojih proizvod ne djeluje, popraviti o vlastitom trošku. To 
ćemo učiniti u roku od 45 dana od podnošenja zahtjeva za popravak. Ako 
proizvod ne popravimo u navedenom roku, isti ćemo zamjeniti novim. 
Garantni rok produžuje se za onoliko koliko traje popravak proizvoda. 
Garancija vrijedi od dana prodaje na malo, što se dokazuje ovjerenim 
garantnim listom (naziv i sjedište poduzeća koje je proizvod prodalo na 
malo, pečat, datum prodaje i potpis prodavaoca) te originalnim računom.

Servisno održavanje i potrebne rezervne dijelove osiguravamo najmanje 2 
godine.

ROK GARANCIJE 24 MJESECA
ROK JAMČEVINE 24 MJESECA

UVOZNIK I DAVATELJ JAMSTVA
ZA REPUBLIKU HRVATSKU
C.I.A.K. TRADE d.o.o.
Resnička 21, 10360 Sesvete
Tel:01/ 20 20 861  Fax: 01/20 20 860



Uvjeti garancije: Proizvod 
Troškove prijevoza neispravnog proizvoda preuzimamo samo ako je 
proizvod bio otpremljen najbližem servisu. Troškove prijevoza 
obračunavamo prema važećoj PTT ili željezničkoj tarifi.
Garancija ne važi u slijedećim primjerima:
·   Kada se ne poštuju upute za upotrebu
    Kada proizvod popravi neovlaštena osoba
    Kada su ugrađeni neoriginalni dijelovi
    Kada oštećenja nastaju zbog mehaničkih
oštećenja, a kriv je kupac odnosno treća osoba

CENTRALNI SERVIS ZA HRVATSKU
C.I.A.K. TRADE d.o.o. 
Resnička 21, 10360 Sesvete
Tel:01/ 20 20 861  Fax: 01/20 20 860
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