Pogoji in določila promocijske kampanje »Petletna podpora«
Ti pogoji promocijske kampanje »Petletna podpora LG« (v nadaljevanju: pogoji) veljajo za kupce, ki so med
1. junijem 2017 in 31. julijem 2017 kupili določene izdelke 2017 ULTRA HD TV, ki so opredeljeni v teh pogojih
in jih LG Electronics Magyar Kft. trži v Sloveniji preko maloprodajnih trgovin BIG BANG , in s tem sodelujejo v
promocijski kampanji. Vi kot potrošnik s tem dokumentom izrecno potrjujete, da razumete, da ti pogoji
veljajo za kampanjo »Petletna podpora LG«, in jih sprejemate kot zavezujoče za vas, ter da razumete, da
lahko s tem povezane pravice uveljavljate izključno na podlagi teh pogojev.
1. Skladno s temi pogoji lahko pravice v okviru kampanje »Petletna podpora LG« za izdelke, kupljene v času
kampanje, uveljavljate s skupno predložitvijo dokazila o nakupu (računa, izpiska računa, blagajniškega
izpiska) in izpolnjene garancijske kartice.
2. Določila, opredeljena v teh pogojih, na nikakršen način ne vplivajo na vaše potrošniške pravice, ki jih
imate po veljavnih zakonih in predpisih.
3. Jamstvo »Petletna podpora LG« vam zagotavlja naslednje pravice in ugodnosti:
3.1. V prvih dveh letih, izračunano od datuma prvotnega nakupa, velja izrecno popolno jamstvo za
izdelek in vse napake, ki izvirajo iz napak pri izdelavi, kar pomeni: brezplačno popravilo, brezplačne
nadomestne dele in brezplačno popravilo na vaši lokaciji, če je to potrebno. Poleg tega to vključuje
tudi brezplačno zamenjavo izdelka. (Obvezno jamstvo po predpisih o varstvu potrošnikov.) Če je
treba izdelek zamenjati v času veljavnosti jamstva »Petletna podpora LG« (tudi več kot enkrat)
imate pravico uveljavljati zakonsko določene garancijske pogoje, ki veljajo v času zamenjave izdelka,
oziroma pogoje in določila izrecnega jamstva na podlagi teh pogojev, ki veljajo do izteka prvotnega
obdobja veljavnosti jamstva »Petletna podpora LG« za prvotni nakup izdelka – prednost imajo tisti
pogoji, ki so ugodnejši za vas kot potrošnika.
3.2. V tretjem, četrtem in petem letu, izračunano od datuma prvotnega nakupa, velja izrecno popolno
jamstvo za izdelek in vse napake, ki izvirajo iz napak pri izdelavi, kar pomeni brezplačno popravilo in
brezplačne nadomestne dele. Poleg tega to vključuje tudi brezplačno zamenjavo izdelka, če ga ni
mogoče popraviti. Če je treba izdelek zamenjati v času veljavnosti jamstva »Petletna podpora LG«
(tudi več kot enkrat) imate pravico uveljavljati zakonsko določene garancijske pogoje, ki veljajo v
času zamenjave izdelka, oziroma pogoje in določila izrecnega jamstva na podlagi teh pogojev, ki
veljajo do izteka prvotnega obdobja veljavnosti jamstva »Petletna podpora LG« za prvotni nakup
izdelka – prednost imajo tisti pogoji, ki so ugodnejši za vas kot potrošnika.

4. Jamstvo »Petletna podpora LG« velja 5 let, izračunano od datuma prvotnega nakupa, in se vsakič, ko
pride do okvare izdelka zaradi napake, podaljša za obdobje, ki ustreza času trajanja okvare izdelka.
5. V tem 5-letnem obdobju bosta vsako popravilo in zamenjava zabeležena na garancijski kartici, ki jo je
izdalo podjetje LGEMK.

6. Ti pogoji veljajo za naslednje izdelke:

43UJ6307,43UJ634V,43UJ635V,43UJ6517,43UJ670V,43UJ701V,43UJ7507,49SJ810V,49UJ6307,49UJ6
34V,49UJ635V,49UJ6517,49UJ670V,49UJ701V,49UJ7507,55SJ810V,55SJ850V,55SJ950V,55UJ6307,55
UJ634V,55UJ635V,55UJ6517,55UJ670V,55UJ701V,55UJ7507,60SJ810V,60SJ850V,60UJ6307,60UJ634
V,60UJ6517,60UJ7507,65SJ810V,65SJ850V,65SJ950V,65UJ6307,65UJ634V,65UJ670V,65UJ701V,65UJ
7507,75SJ955V,75UJ675V,86SJ957V, 55EG910V, 65EC970V, OLED55B6V, OLED55C6V, OLED55E6V,
OLED65C6V, OLED65E6V, 55EG9A7V, OLED55B7V, OLED55C7V, OLED55E7V, OLED65B7V,
OLED65C7V, OLED65E7V, OLED65G7V, OLED65W7V, OLED77G7V, OLED77W7V.
7.
8. Prosimo vas, da ob nakupu izdelka preverite, ali je v embalaži izdelka prisotna garancijska kartica, ki jo je
izdalo podjetje LGEMK.
Hvala, ker ste izbrali naš izdelek.

Datum: 1. 6. 2017
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