RMA Pogoji in navodila

EMA d.o.o. Mariborska 1, SI-3000 Celje

Za vsako vračilo izdelka na popravilo na sedež EMA d.o.o. je potrebno
pridobiti RMA številko. Velja tudi za izdelke, ki so v garanciji.
EMA d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za izdelke, poslane v
popravilo pred pridobitvijo RMA številke. Tako poslani izdelki bodo zavrnjeni
oz. vrnjeni stranki na njene stroške.
1. Za sam RMA proces je pomembno, da poznate celovito serijsko številko izdelka. Serijska
številka omogoča popolno sledenje izdelka in nenazadnje tudi podatek o tem, ali je izdelek
v garanciji.
2. Če serijske številke na izdelku ni ali pa je poškodovana, nas pred izdelavo RMA zahtevka
kontaktirajte na rma@ema.si.
3. Velja pravilo »en izdelek-en zahtevek«, torej reklamacija več izdelkov naenkrat ni mogoča.
Za vsak izdelek je potrebno izdelati ločen RMA zahtevek.
GARANCIJSKO POPRAVILO:
4. Če je izdelek v garanciji, stroške popravila prevzema EMA d.o.o. Dostava takšnega izdelka
je obveza stranke na njene stroške. EMA d.o.o. si, po zaključenem popravilu, pridržuje
pravico izbire najugodnejšega transporta izdelka do stranke na stroške EMA d.o.o. O
zaključenem popravilu izdelka bo EMA d.o.o. obvestila stranko preko e-pošte.
POPRAVILO IZVEN GARANCIJE:
5. Vse stroške popravila po poteku garancijske dobe izdelka nosi stranka, vključno s stroški
transporta od/do stranke. Po zaključenem popravilu bo EMA d.o.o. izdala račun na osnovi
dejanskih stroškov popravila in obvestila stranko preko e-pošte.
6. Obveza stranke je da izdelku, ki ga vrača v popravilo, priloži vse dodatne dele, ki so del
izdelka in ki lahko pripomorejo k diagnostiki napake (kabli, napajalniki, folije, termo
trakovi,...)
7. Vsi izdelki morajo biti poslani preko dostavnih služb, ki omogočajo sledenje pošiljk (recimo
UPS, FedEx, DHL, TNT, GLS...). Obdržite sledilno številko za svoje potrebe. Odgovornost za
poslani izdelek do dostave izdelka na sedež EMA d.o.o je na strani stranke. EMA d.o.o. za
morebitne poškodbe med prevozom izdelka ne odgovarja.

Nadaljujte na stran 2.
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Postopek za izdelavo RMA zahtevka, vračilo izdelka in sledenje
Korak1. Izdelava RMA zahtevka
- Prijavite se v spletno RMA aplikacijo. Če nimate uporabniškega računa, se prej registrirajte.
Aplikacija se nahaja na spletnem naslovu www.ema.si pod zavihkom Servisni center

- Izberite RMA zahtevki -> Nov RMA zahtevek in iz padajočega menija izberite serijsko številko
izdelka, ta nato definira vse ostala pripadajoče podatke. Preverite, če so pravilni in šele nato
nadaljujte.

- Vnesite opis napake in ostale zahtevane podatke, kot so priloženi deli in naslov dostave.

Nadaljujte na stran 3.
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- Po zaključenem vnosu počakajte na potrditev RMA zahtevka s strani EMA d.o.o. Običajno ga naš
servisni oddelek obdela v enem delovnem dnevu. O potrditvi/zavrnitvi boste obveščeni preko epošte, v primeru odobritve zahtevka bo e-sporočilu pripeta tudi Spremnica z RMA številko in
naslovom, kam poslati izdelek.

Po potrditvi zahtevka s strani EMA d.o.o. nadaljujte na korak 2.

Korak2. Vračilo izdelka
Če je mogoče, uporabite originalno embalažo izdelka.
Paket pošljite na naslov, ki je napisan na Spremnici. Spremnico obvezno priložite paketu in na sam
paket na najmanj dveh (2.) zunanjih ploskvah čitljivo napišite RMA številko
RMA številko obvezno napišite tudi na odpremnico izbrane dostavne službe

Nadaljujte na stran 4.
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Korak3. Sledenje
- Sami in kadarkoli lahko sledite postopku popravila preko spletne RMA aplikacije. Preprosto se
prijavite v sistem in z dvoklikom na zahtevek preverite napredek. Ja, tako enostavno.

__________________________________________________________________________________
Za vsa dodatna pojasnila smo vam na voljo preko rma@ema.si ali na tel. (03) 428-48-15
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