Inverterski motor PowerDrive z 10-letnim jamstvom
Splošni pogoji jamstva za pralne stroje z inverterskim motorjem PowerDrive
Za dodatno ugodnost in zaščito vašega novega pralnega stroja lahko poleg zakonske
garancije izkoristite tudi 10-letno jamstvo za inverterski motor PowerDrive, pod spodaj
navedenimi pogoji. Zahtevki do prodajalca na podlagi pogodbe o nakupu aparata ostanejo s
tem nespremenjeni.
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Navedeni pogoji jamstva veljajo za inverterski motor PowerDrive v pralnih strojih,
kupljenih in v uporabi na ozemlju Republike Slovenije.
Jamstvo zajema izključno inverterski motor PowerDrive. V okviru jamstva bodo
odpravljene okvare, ki so posledica napak v materialu in/ali tovarniške napake.
Jamstvo ne zajema stroškov dela in potnih stroškov pooblaščenega serviserja. Ti
stroški se obračunajo po ceniku, veljavnem v času uveljavljanja jamstva.
Za pridobitev jamstvenega lista je dolžan potrošnik izvesti registracijo kupljenega
aparata na spletni strani www.si.gorenje.com. Registracija mora biti opravljena v
osmih tednih od dne izdaje računa dalje. Če potrošnik nima dostopa do spleta, lahko
opravi registracijo preko servisnega klicnega centra Gorenje na telefonski številki 03
899 7000. Z opravljeno registracijo se potrošnik strinja, da se bodo njegovi podatki
shranili. Po opravljeni registraciji je potrebno natisniti jamstveni list, ki skupaj z
originalnim računom predstavlja osnovo za uveljavljanje zahtevka. V primeru okvare
motorja v času jamstva se mora potrošnik z jamstvenim listom in računom obrniti na
pooblaščenega serviserja.
Jamstvo ne velja v primeru, da do napake v inverterskem motorju PowerDrive pride
zaradi:
- neupoštevanja navodil za uporabo,
- popravila, ki ga je opravila nepooblaščena oseba,
- vgraditve neoriginalnih sestavnih delov izdelka,
- neprimernega ravnanja z izdelkom,
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca oziroma tretje
osebe,
- višje sile (poplava, strela, požar …).
- uporabe aparata v poklicne in pridobitvene dejavnosti.
Po izvedenem popravilu oziroma zamenjavi inverterskega motorja PowerDrive deli,
ki so bili zamenjani, postanejo naša lastnina.
Opravljene storitve iz naslova tega jamstva ne pomenijo podaljšanja ali novega
jamstva oziroma kakršnihkoli sprememb glede splošnega garancijskega roka, ki velja
za celoten aparat. Vsaki nadaljnji zahtevki se s temi pogoji izključijo.
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