
 

 

2 leti garancije in 10 let jamstva 
 
 
 
 
V prvih dveh letih nudimo za Optimo posteljni sistem ob priložitvi dokazila o nakupu polno garancijo.  
V tem času bomo s popravilom ali zamenjavo odpravili vse poškodbe, ki so nastale kot posledica napake 
materiala.  
 
 
Po pretečenih dveh letih nudimo podaljšano jamstvo. 
 
Pri nakupu iz prve roke se od tretjega leta naprej jamstvo zmanjšuje stopenjsko: 
 
- v tretjem letu se prizna garancija v višini 80 % vrednosti izdelka 
- v četrtem letu se prizna garancija v višini 70 % vrednosti izdelka 
- v petem letu se prizna garancija v višini 60 % vrednosti izdelka 
- v šestem letu se prizna garancija v višini 50 % vrednosti izdelka 
- v sedmem letu se prizna garancija v višini 40 % vrednosti izdelka 
- v osmem letu se prizna garancija v višini 30 % vrednosti izdelka 
- v devetem letu se prizna garancija v višini 20 % vrednosti izdelka 
- v desetem letu se prizna garancija v višini 10 % vrednosti izdelka 
 
Razliko med celotnimi in priznanimi stroški reklamacije zaračunavamo kupcu. 
 
V tretjem letu uporabe bo popravilo pri vnaprejšnji pripravi predloga stroškov bremenilo stranko. 
 
Z uveljavljanjem garancije se tekoči čas garancije ne prekine, teči pa tudi ne začne novi garancijski rok. 
Motorji in elektronski deli so podvrženi zakonski garanciji 2 let. 
 
 
Z vašo odločitvijo za Optimo ste izbrali prav.  
 
Ta kakovostni produkt iz Avstrije temelji na desetletnih izkušnjah in najnovejših odkritjih na področjih 
ergonomije in raziskav spanja. V polnem obsegu lahko prednosti udobja vašega ležišča Optimo uživate v 
kombinaciji z ustreznim posteljnim vložkom Optimo. 
 
Za ležišče in posteljni vložek so bili izbrani materiali skrbno predelani. Posamezni sestavni deli so perfektno 
uglašeni drug z drugim in vzpostavljajo spalni sistem, ki vas bo veliko let razvajal z ergonomsko pravilnim 
ležalnim udobjem. 
 
 
Kaj je pomembno vedeti za spanje v najboljši formi: 
 
Optimalna spalna klima 
Kot idealna omejitev za globok, krepčilen spanec velja dobro prezračena soba s sobno temperaturo med 
14 °C in 17 °C pri relativni vlažnosti zraka med 40 % in 60 %. 
 
Pustite vašemu ležišču dihati 
Ko vstanete, privoščite vašemu ležišču nekaj svežega zraka, da se lahko vlaga, nabrana med nočjo, izloči 
iz ležišča. Pri zaprtem dnu postelje priporočamo, da ležišče rahlo dvignete, da se prezrači tudi s spodnje 
strani. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Vedno sveža ležalna površina 
Ko preoblačite ležišče, ga vedno obrnite tako, da ne zamenjate le spodnje in zgornje strani, ampak tudi del 
glave in nog. Ležišče se vam bo oddolžilo z daljšo življenjsko dobo. Pri ležiščih z asimetričnim jedrom za-
menjajte le stran glave in nog.   
 
Enostavna nega 
Pri pralnih prevlekah operite le eno polovico prevleke v enem pralnem hodu. S krožno zadrgo se polovici 
prevlek zelo enostavno ločita.  
Pri pralnih prevlekah ležišč pazite na nasvete na etiketi. 
 
Prosimo, bodite pozorni na… 
Po prvih uporabah je običajno, da se ležišče individualno prilagodi obliki telesa. To vam zagotavlja, da se je 
ležišče Optimo na vaše telo prilagodilo na najboljši možen način. Ležalno udobje vašega spalnega sistema 
s tem ne bo na noben način okrnjeno. 
 
 
Iz naše garancijske privolitve so izvzeti: 
 
 napake, ki so nastale zaradi neprimerne uporabe, npr. uporaba sile, preobremenitev, spremembe, 

storjene s strani kupca, 
 škoda, ki je nastala z odprtjem električnih ali elektronskih delov (izključno pravico odpiranja in 

popravila imajo sodelavci proizvajalca), 
 napake, ki so nastale z naravno obrabo, npr. utrujenost vzmetnih elementov, vzmetnih letev ali 

plastičnih delov, 
 prevleke ležišča in obračalne zanke in druge prevleke iz blaga, 
 onesnaženje s plesnivimi madeži.  

 
 
Garancijo uveljavite pri vašem prodajalcu. 
 
Zakonsko zagotovljene pravice s to garancijo na noben način niso omejene. 
 
 
 
 
 
Podrobnejše informacije:  
 

 
DOMA-KO d.o.o. Mirna 
Glavna cesta 14, 8233 Mirna 
tel.: 07 30 47 748 
e-pošta: info@doma-ko.si 
www.doma-ko.si,  
www.optimo.si 
 
 


