
 

 
Претставување на одредбите и условите на „Гаранција од 5 години за фрижидер и 

машина за перење на LG, 2021 година лето“ 

Сегашните услови на „Гаранција од 5 години на LG“ (понатаму: Услови) важат за Потрошувачи коишто купиле 
фрижидери или машина за перење, како што е наведено во условите, помеѓу 15 април - 31 октомври 2021 година, 
продавани од страна на LG Electronics Magyar Kft. на територијата на Република Македонија и коишто го 
преземаат документот „Сертификат за гаранција од 5 години за фрижидер и машина за перење на LG, 2021 
година лето“ на www.lgemk-promotions.com/5-year-warranty-ha-mac-2021-q2/ во рок од 60 дена по вашето 
купување. 

Вие, како Потрошувач, со ова се согласувате дека сегашните Услови важат за кампањата „Гаранција од 5 години 
на LG, 2021 година лето“, ги прифаќате како задолжителни и разбирате дека соодветните права важат само 
според Условите. 

1. Врз основа на сегашните Услови, документот што го докажува купувањето (обична фактура, мала фактура, 
сметка), пополнетата картичка за гаранција и преземениот документ за ‘Сертификат за гаранција од 5 години за 
фрижидер и машина за перење, 2021 година лето’ се потребни за да се примени „Гаранцијата од 5 години за 
фрижидер и машина за перење на LG, 2021 година лето“ за Производи купени за време на кампањата. 

2. Определените работи, што се дефинирани во Условите, не влијаат врз вашите права, како потрошувач, а се 
применливи врз основа на сите закони и регулативи. 

3. „Гаранција од 5 години за фрижидер и машина за перење на LG, 2021 година лето“ ви ги овозможува следните 
права и предности: 

За време на тие 5 (пет) години од денот на првото купување на производот, постои целосна гаранција за сите 
неисправности што настануваат како резултат на фабричка грешка, што значи бесплатна поправка, бесплатни 
делови и бесплатна поправка на лице место, ако е потребна таква поправка. Исто така, тука спаѓа и можна 
бесплатна замена на Производот. Ако Производот треба да се замени за време на „Гаранцијата од 5 години за 
фрижидер и машина за перење на LG, 2021 година лето“ (дури и повеќе од еднаш), ќе бидете обврзани со 
статутарните гарантни услови што важат за времена замената на Производот или со одредбите и услови на 
гаранцијата, врз основа на тековните Услови до истек на првичниот рок на „Гаранцијата од 5 години за фрижидер 
и машина за перење на LG, 2021 година лето“ од првично купениот Производ, во зависност од тоа што вам ви 
одговара повеќе, како потрошувач. 

4. „Гаранцијата од 5 години за фрижидер и машина за перење на LG, 2021 година лето“ е важечка во период од 
5 од денот на купувањето и треба да се продолжи секојпат, кога производот не работи поради дефект, со време 
соодветно на периодот додека не работи. 

5. Секоја поправка или замена ќе се наведе на картичката за гаранција, издадена од LGEMK за време на периодо 
од 5 години. 

  



 

 

6. Производите, за коишто важат Условите, се следните: 

Фрижидери: GBB548PZCZH, GBB566PZHMN, GBB566PZHZN, GBB569MCAMB, GBB569MCAZB, GBB61BLHMN, 
GBB61BLHZN, GBB61BLJMN, GBB61BLJZN, GBB61PZGFN, GBB61PZHMN, GBB61PZHZN, GBB61PZJMN, GBB61PZJZN, 
GBB61SWGFN, GBB61SWHMN, GBB61SWHZN, GBB61SWJMN, GBB61SWJZN, GBB62PZFFN, GBB62PZGFN, 
GBB62PZJMN, GBB62PZJZN, GBB71PZDFN, GBB71PZDMN, GBB71PZDZN, GBB71PZEFN, GBB71PZEZN, GBB72MCDFN, 
GBB72MCEFN, GBB72NSEFN, GBB72PZDFN, GBB72PZDMN, GBB72PZDZN, GBB72PZEFN, GBB72PZEMN, GBB72PZEZN, 
GBB72SADFN, GBB72SWEFN, GBB92MCACP, GBB92MCAXP, GBB92STABP, GBB92STAQP, GBF567PZCMB, 
GBF567PZCZB, GBF61PZJMN, GBF61PZJZN, GBF71PZDMN, GBF71PZDZN, GBF72NSDMN, GBF72NSDZN, GBP31DSLZN, 
GBP31SWLZN, GBP32DSKZN, GBP61DSPFN, GBP61SWPFN, GBP62DSNFN, GSJ760PZUZ, GSJ760PZXV, GSJ760WBXV, 
GSJ761PZXV, GSJ960NSBZ, GSJ960PZBZ, GSJ961NEBZ, GSX961MCCZ, GSX961NEAZ, GBB62PZGGN, GBB71PZUGN, 
GBB71PZVGN, GBB72MCUGN, GBB72MCVGN, GBB72NSUCN, GBB72PZUGN, GBB72PZVGN, GBB72SAUGN, 
GBB72SWVGN, GBB72SWUCN, GBP61DSPGN, GBP61SWPGN, GBP62DSNGN, GBP62DSNCC, GBP62PZNCC, 
GMX844MCKV, GML844PZKZ, GMJ945NS9F, GMX945MC9F, GMX844MC6F, GML844PZ6F. 

машини за перење: F0J6WY0W, F0J6WY1W, F2J5NY4W, F2J6WY0W, F2J6WY1W, F2WN2S6S4E, F2WN2S6S6E, 
F2WN4S6S0, F2WN4S7S0, F2WN4S7S2T, F2WN6S7S1, F2WV9S8P2, F2WV9S8P2E, F4J5VY3W, F4J6QY0W, F4J6TY0W, 
F4J6VY0W, F4WN207S3E, F4WN207S6TE, F4WN208S6E, F4WN209S4E, F4WN209S6E, F4WN209S6TE, F4WN408S0, 
F4WN408S1, F4WN409S0, F4WN409S1, F4WN409S2T, F4WN608S1, F4WN609S1, F4WN609S2T, F4WV709P1, 
F4WV709S1E, F4WV710P1, F4WV710S2E, F4WV909P2, F4WV909P2E, F4WV910P2, F4WV910P2E, F4WV910P2S, 
F4WV910P2SE, F4WV910P2WE, F6WV910P2EA, F2DV5S7N0, F2DV5S7N0E, F2DV5S7S0, F2DV5S7S0E, F2DV5S7S1E, 
F2DV5S7S2E, F2DV5S8S2E, F2DV7S8H1, F2DV9S8H2, F2DV9S8H2E, F2J6HM0W, F2J7HG2W, F2J7HM1W, F4DN408N0, 
F4DN408N1, F4DN408S0, F4DN408S1, F4DN409N0, F4DN409S0, F4DN409S1, F4DN409S2, F4DN409S2T, F4DV709H0, 
F4DV709H1, F4DV709H2T, F4DV709S0E, F4DV709S1E, F4DV709S2E, F4DV710S2E, F4DV710S2SE, F4DV909H2, 
F4DV910H2, F4DV910H2S, F4DV912H2EA, F4J6TG0W, F4J6TG1W, F4J6VG0W, F4J6VG1W, FH6G1BCH2N, FH6G1BCH6N, 
F8K5XN3, F4J7VY1W, F4J9JS2T, F4WV309S4E, F4WV309S6TE, F4WV329S0E, F4WV3S9AIDD, F4WV509S1E, 
F4WV512S1E, F2WV3S7S0E, F2WV3S7S3E, F2WV3S7S4E, F4WV308S3U, F4WV308S4U, F4WV308S6U, F4DV328S0U, 
F4DV509S0E, F4DV509S2E, F4DV509S2TE, F4J8FH2W, F4J9JH2T, FH695BDH6N. 

7. Кога го купувате производот, проверете дали во пакувањето се наоѓа картичката за гаранција, издадена од 
LGEMK. 

8. Потрошувачот ги има сите права поставени во регулативата за заштита на општи податоци (регулатива (ЕУ) 
2016/679) и во општата забелешка за приватност на LGEMK, заедно со – без ограничување – правото за пристап 
до или за бришење, блокирање и коригирање на обработените податоци. Потрошувачот може да поднесе 
барања и изјави во врска со третирањето на податоците и процесот на нивна обработка до нашиот службеник 
за заштита на податоци, Јунг Риу на адресата за е-пошта dpo-eu@lge.com или adatvedelem@lge.com 

 

Ви благодариме што го избравте Производот. 

 

Датум: 1/10/2021 

LG Electronics Magyar Kft. 


