
10-LETNO

PODALJŠANO JAMSTVO

Za pralne stroje/pomivalne  
stroje z BLDC motorjem

varčni  

vzdržljivi

tihi

Inverter motorji Beko ProSmart so vzdržljivi, tihi in varčni.
V vašem gospodinjstvu bodo prinesli mir in tišino. Hkrati pa 
jim lahko zaupate, saj zanje velja 10 let jamstva na delovanje.



Proizvajalec blagovne znamke Beko se svojim strankam zahvaljuje za nakup.

Za večje zadovoljstvo in brezskrbnost pri uporabi pralnega stroja/ pomivalnega stroja z BLDC 
motorjem, Beko nudi podaljšano 10-letno jamstvo. Poleg osnovne 2-letne garancije nudi še 
dodatnih 5 let jamstva za motor in njegove sestavne dele. Tako osnovna 2-letna kot podaljšano 
10-letno jamstvo. veljata od datuma nakupa in za pralne stroje in pomivalne stroje, ki jih je 
dobavilo podjetje Big Partner, d.o.o.

Velja izključno za nove aparate, ki so v prodaji od 1.1.2012. 

Določila in pogoji jamstva

1. Jamstvo velja ob predložitvi originalnega računa ali blagajniškega prejemka ali s 
potrdilom o garancijski dobi s strani podjetja Big Partner, d.o.o.

2. V času 2 letne garancijske dobe se odpravijo vse napake pralnih strojev Beko, če je 
možno dokazati napake materiala ali izdelave. Po poteku garancijske dobe se v dodatnih
5 letih v primeru popravila zamenja motor, podjetje Big Partner d.o.o. pa ne krije tudi 
stroškov dela in potnih stroškov serviserja, za katere ste odgovorni sami. Nastali stroški 
se zaračunajo po ceniku, ki velja v času jamstvene terjatve.

3. Odločitev, ali bodo okvarjeno napravooziroma sestavni del popravili ali zamenjali, je 

izključno v pristojnosti podjetja Big Partner, d.o.o. Zamenjana naprava ali sestavni 
del postaneta last podjetja Big Partner, d.o.o. Doba jamstva se v primeru zamenjave
naprave ali popravila posameznih delov ne obnovi oziroma se ne podaljša.

4. lz storitev jamstva je izvzeto naslednje:

a. če popravila izvaja nepooblaščena oseba, podjetje Big Bang, d.o.o. ne prevzame 
niti stroškov niti odgovornosti za škodo, ki lahko nastane na napravi.

b. če napravo uporabljate za profesionalno rabo.

c. redno vzdrževanje, popravila ali nadomestitev obrabljivih delov skladno z 
navodili za vzdrževanje v navodilih za uporabo.

d. neprimerna uporaba ali okvara zaradi neustrezne namestitve.

e. škoda, ki nastane zaradi nevihte, vode, ognja, previsoke napetosti, višje sile ali
vojne, zaradi napačnega priklopa na omrežje ter nezadostnih ali pomanjkljivih
razlogov, na katere proizvajalec ne more vplivati.

f. škoda, ki nastane pri transportu ali neprimerni uporabi. Napotke glede tega
najdete v navodilih za uporabo.

5. Jamstvo ni prenosljivo in zato velja izključno za prvotnega kupca (prvega kupca) izdelka.

6. V vaši državi veljavnih pravic porabnikov, na primer proti prodajalcu, kot so določene v 
prodajni pogodbi, ta jamstvena izjava ne izpodbija.

Uvoznik in distributer za Slovenijo:  
Big Partner, d.o.o.
Šmartinska 152,
1000 Ljubljana,  
Slovenija

Z INVERTER MOTROJIPROSMART JEŽIVLJENJE 
ENOSTAVNO INMIRNO.
Tihi, varčni in vzdržljivi in z 10 letnim jamstvom na delovanje.


