
 

 
 

Pogoji in določila “LG 5 let garancije za hladilnik in pralne stroje, 
Promocija poletne ponudbe 2021 

 
Sedanji pogoji "LG 5-letne garancije" (v nadaljevanju: Pogoji) veljajo za potrošnike, ki so kupili nekatere  
hladilnike ali pralne stroje, kot so opredeljeni v pogojih, med 15. aprila do 30. september 2021, ki jih trži LG 
Electronics Magyar Kft. na ozemlju Slovenije in prenesite dokument "Potrdilo o 5-letni garanciji za hladilnik in 
pralni stroj, poletne ponudbe 2021" na https://www.lgemk-promotions.com/5-year-warranty-ha-slo-2021-
q2/ v 60 dneh po nakupu. 
Kot potrošnik s tem izrecno potrjujete, da veljajo ti pogoji za akcijo »LG 5 let garancije za hladilnik in pralni 
stroj, poletna 2021 ponudba«, jo sprejemate kot zavezujočo za vas in razumete, da so povezane pravice 
izključno za uveljavitev v skladu s pogoji. 
 
1. Na podlagi teh Pogojev so zahtevani : dokument, ki potrjuje vaš nakup (račun, poenostavljen račun, 
račun), izpolnjen garancijski list in preneseni dokument "Potrdilo o 5-letni garanciji za hladilnik in pralni stroj, 
poletna ponudba 2021 ".Vsi dokumenti skupaj potrjujejo, da za svoj izdelek, kupljen v času kampanje, lahko 
uveljavljate „5-letno garancijo LG za hladilnik in pralni stroj, poletna ponudba 2021“. 
 
2. Določene zadeve, opredeljene v pogojih, nimajo vpliva na vaše pravice kot potrošnika, izvršljive na podlagi 
zakonov in drugih predpisov. 
 
3. "5-letna garancija LG za hladilnik in pralni stroj, poletna ponudba 2021 " vam daje naslednje pravice in 
prednosti: 
 
V 5 (petih) letih, izračunanih od prvotnega datuma nakupa izdelka, je izdana garancija za vse napake, ki so 
posledica proizvodne napake, kar pomeni brezplačno popravilo, brezplačne nadomestne dele in brezplačno 
popravilo na kraju samem, če je potrebno popravilo na kraju samem. Poleg tega to vključuje tudi morebitno 
brezplačno zamenjavo izdelka. Če je treba izdelek zamenjati v obdobju veljavnosti »LG 5 let garancije za 
hladilnik in pralni stroj, poletna ponudba 2021 « (celo večkrat), boste upravičeni do zakonskih pogojev 
garancije, ki veljajo v času zamenjave izdelka. , ali na izdane garancijske pogoje, ki temeljijo na sedanjih 
Pogojih, ki veljajo do izteka prvotnega pogoja »LG 5 let garancije za hladilnik in pralni stroj, poletna ponudba 
2021« za vaš prvotno kupljeni izdelek, oziroma kar je ugodneje za vas kot potrošnika. 
 
4. "5-letna garancija LG za hladilnik in pralni stroj, poletna ponudba 2021" velja 5 let, računano od datuma 
nakupa, in jo je treba podaljšati vsakič, ko izdelek zaradi napake v izdelku ne deluje, za  časovno obdobje 
popravila aparata. 
 
5. Vsako popravilo ali zamenjava bo zabeležena na garancijskem listu, ki ga je v petletnem obdobju izdal 
LGEMK. 
 
6. Izdelki, za katere veljajo pogoji, so naslednji: 
Hladilniki: GBF61PZJZN, GBF61PZJMN, GSJ961NEBZ. 
 
Pralni stroji: F4J6TG1W, F4DN408N1, F4WN408S0. 
 
  



 

 
7. Vljudno vas prosimo, da se med nakupom prepričate, da embalaža izdelka vsebuje garancijski list, ki ga je 
izdal LGEMK. 
 
8. Potrošnik ima vse pravice, določene v Splošni uredbi o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679) in 
Splošnem obvestilu o zasebnosti LGEMK, vključno z - brez omejitev - pravico, da zahteva dostop ali izbris, 
blokiranje ali popravek svojih podatkov . Potrošnik lahko pošlje zahteve in izjave v zvezi z obdelavo in 
procesiranjem podatkov naši pooblaščenki za varstvo podatkov Jung Ryu na naslov dpo-eu@lge.com ali na 
adatvedelem@lge.com 
 
Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali naš izdelek. 
 
Datum: 1.7.2021 
 
 


