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ROČNÁ ZÁRUKA
na motor a motor invertor

CERTIFIKÁT
potvrdenie predĺženej záruky

Vážený zákazník, veľmi si vážime, že ste si kúpili spotrebič značky AEG.
Predĺžená 10ročná záruka (2 + 8 rokov) sa vzťahuje na motor a motor invertor, ktoré obsahujú spotrebiče značky AEG
v produktových kategóriách práčok, práčok so sušičkou, sušičiek, umývačiek a chladničiek.
Na ktoré modely sa vzťahuje 10-ročná záruka?
Záruku 10 rokov (2 + 8 rokov) na motor a motor invertor je možné uplatniť na modely, ktoré obsahujú motor alebo motor invertor
a boli predané na území Slovenskej republiky niektorým z autorizovaných predajcov od 1. 7. 2016. Akcia platí do odvolania.
Na uplatnenie záruky je nutné predložiť tento certifikát a potvrdený doklad o nákupe na Slovensku.

Záruka sa vzťahuje na výrobky z týchto produktových kategórií:
• Umývačky AEG
• Práčky s predným plnením AEG
• Práčky s vrchným plnením AEG
• Práčky so sušičkou AEG
• Sušičky AEG
• Chladničky AEG

Podmienky:
1.

Odstránime všetky chyby motora alebo motora invertor, ktoré boli preukázateľne spôsobené chybou materiálu a/alebo
výrobnou chybou, alebo vymeníme motor za nový.

2.

Záručná doba je 10 rokov a obsahuje 2 roky zákonnej záručnej doby a 8 rokov predĺženej záruky. Predĺžená záruka 8 rokov
sa počíta odo dňa nasledujúceho po uplynutí 24 mesiacov od kúpy spotrebiča prvým koncovým zákazníkom. Predĺženú
záruku je nutné uplatniť u niektorého autorizovaného servisného partnera spoločnosti Electrolux. Predpokladom na
uplatnenie záruky je predloženie originálneho dokladu o zakúpení spotrebiča a tohto certifikátu.

3.

Záruku nie je možné uplatniť, ak je chyba motora alebo motora invertor spôsobená nevhodným používaním spotrebiča,
pre domácnosť neobvyklým používaním, nedodržaním návodu na používanie alebo montážnych pokynov, resp. inými
vonkajšími vplyvmi. Záruka sa v plnom rozsahu vzťahuje na chyby použitého materiálu alebo jeho spracovania.

4.

V prípade uznania garančného nároku servisný technik podľa vlastného uváženia motor alebo motor invertor na mieste
opraví alebo vymení za nový motor. V rámci špeciálnej predĺženej záruky potom nevzniká nárok na výmenu celého
spotrebiča. Vymenené náhradné diely sa stávajú majetkom spoločnosti Electrolux Slovakia s. r. o.

5.

Záručná oprava motora alebo motora invertor potom v rámci tejto špeciálnej záruky (po uplynutí zákonnej záruky)
nespôsobuje zahájenie novej záručnej doby ani jej predĺženie.

6.

Ďalšie nároky, najmä teda na náhradu škôd vzniknutých mimo spotrebiča, sú vylúčené, ak takáto zodpovednosť nevyplýva
priamo zo zákona.

Tieto záručné podmienky platia pre motory a motory invertor, ktoré sú súčasťou modelov vyššie uvedených produktových
kategórií zakúpených v Slovenskej republike.
Jakékoli bližší informace o Prodloužené Záruce nebo o PPZ poskytnou: (a) zákaznické centrum společnosti ELECTROLUX,
s.r.o. a to buď na telefonu: +420 261 302 261, nebo na e-mailové adrese: zakaznicke.centrum@electrolux.com
Váš
ELECTROLUX, s.r.o.

Tento certifikát je vydaný na nižšie uvedený model a majiteľa:

Model:
Meno:

Sériové
číslo:

Priezvisko:

Viac informácií nájdete na www.aeg.sk/predlzenezaruky

PNC:
Email:

