
 

 

POTRDILO o “5-letni garanciji LG za hladilnik” 
 

Če ste kupili določen hladilnik med 1. junijem 2018 

in 31. avgustom 2018, lahko, kot je določeno v Pogojih, izkoristite akcijsko ponudbo "5 let garancije LG za 
hladilnik" in uživate pravice in ugodnosti, določene v Pogojih;  pogoji zanje so podrobno opisani v dodatku, 
na kratko pa povzeti tukaj: 
 
1. Na podlagi podrobnih Pogojev, opredeljenih v dodatku, so za uveljavitev »5-letne garancije LG za 

hladilnik" za vaš izdelek, kupljen med oglaševalsko akcijo, potrebni dokumenti, ki potrjujejo vaš nakup, in 
sicer račun (račun, poenostavljeni račun, potrdilo o prejemu), izpolnjen garancijski obrazec in prenesen 
dokument »Potrdilo o 5-letni garanciji LG za hladilnik«. 
 

2. Nekatere zadeve, opredeljene v Pogojih, ne vplivajo na vaše potrošniške pravice, zagotovljene na podlagi 
drugih zakonov in predpisov.  

 
3. Potrdilo o “5-letni garanciji LG za hladilnik” vam zagotavlja naslednje pravice in ugodnosti:  
 

V petih (5) letih, računano od dejanskega datuma nakupa izdelka, bo na voljo celotna izrecna 
garancija za vse morebitne pomanjkljivosti, ki bodo posledica proizvodne napake, s čimer je 
mišljeno brezplačno popravilo, brezplačni rezervni deli in brezplačno popravilo izdelka na kraju 
samem, če bo popravilo na kraju samem potrebno. Poleg tega zajema ta garancija tudi morebitno 
brezplačno zamenjavo izdelka. Če je treba izdelek zamenjati med trajanjem "5-letne garancije LG za 
hladilnik" (celo več kot enkrat), boste upravičeni do zakonsko določenih garancijskih pogojev, ki 
veljajo v času zamenjave izdelka, ali do zagotovljenih garancijskih določil in pogojev, ki temeljijo na 
sedanjih Pogojih, ki veljajo do izteka prvotnih zavez po "5-letni garanciji LG za hladilnik" v okviru 
vašega prvotno kupljenega izdelka; izbrali boste lahko tisto, kar bo za vas kot potrošnika ugodnejše. 

 
4. "5-letna garancija LG za hladilnik" velja za 5 let, računano od datuma nakupa, in jo je treba podaljšati 

vsakič za toliko časa, kolikor časa izdelek zaradi napake ne deluje.  
 

5. Vsako popravilo ali zamenjava bo zabeležena na garancijskem obrazcu, ki ga izda LGEMK v teh petih 
letih. 

 
6. Izdelki, za katere veljajo Pogoji, so:  
GBB60SAYFE, GBB60MCFFS, GBB60NSFFB, GBB60PZGFS, GBB59PZGFS, GBP20PZCFS, GBF60NSFZB, 
GBB548PZCZH, GBB59PZFZB, GBF59WBDZB, GBF59PZDZB, GBP20PZCZS, GBB59PZDZS, GBB59PZJZB, 
GBB59SWJZB, GBB59PZJZS, GBB59SWJZS, GBB59PZRZS, GBB59SWRZS, GBB59NSGFB, GBB59WBJZS, 
GBB60SWGFS, GBP20DSCFS, GBB548NSQFE, GBB548GVQZE, GBB60BLFXS, GBB60PZGFB. 

 
7. Prosimo, da med nakupovanjem  preverite, ali embalaža izdelka vsebuje garancijski obrazec, ki ga je izdal 

LGEMK. 
 

Hvala, ker ste izbrali naš izdelek. 
 
Datum:  1. 6. 2018 
 
LG Electronics Magyar Kft. 


