
POGOJI PODALJŠANEGA JAMSTVA 

 

1. Podaljšano jamstvo velja izključno za modele vgradnih pomivalnih strojev Beko, vgradnih 

pečic, kuhalnih plošč in vgradnih hladilnikov. 

2. Podaljšano jamstvo velja izključno za nakup modelov izdelkov Beko iz 1. točke, kupljenih v 

obdobju od 01. 04. 2022 do 31. 05. 2022. Izdelke je treba registrirati prek tega obrazca 

najpozneje do 30. 06. 2022. V nasprotnem primeru podaljšano jamstvo ne velja, kupec pa 

uveljavlja pravice glede ustreznosti blaga v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. 

3.  To podaljšano jamstvo velja samo za izdelke, kupljene na ozemlju Republike Slovenije. 

4.  Izjava o podaljšanem jamstvu se šteje za neveljavno, če se ugotovi, da je nepopolna, če je bila 

spremenjena in/ali vsebuje napačne podatke, vpisane ob registraciji izdelka.  

5.  Ob oddaji zahtevka za popravilo v okviru podaljšanega jamstva je treba pooblaščenemu 

servisu Beko predložiti naslednje podatke:  

- originalni garancijski list, 

- izvirnik ali kopijo računa, 

- potrdilo o registraciji, ki ste ga prejeli na svoj e-naslov z vsemi pravilno vnesenimi 

podatki.  

6. Naše odločitve o vseh zadevah v zvezi z reklamacijami glede napak v izdelavi ali uporabljenih 

materialih v času podaljšanega jamstva so dokončne in zavezujoče, stranka pa se strinja, da bo 

te odločitve upoštevala. Vsi okvarjeni deli, ki so zamenjani v času podaljšanega jamstva, 

postanejo last proizvajalca in/ali uvoznika.  

7. Pogoji podaljšanega jamstva, zapisani v tej izjavi, so v skladu z garancijskimi pogoji družbe Beko 

za podaljšano jamstvo, opisanimi garancijskem listu. Garancijski list je treba prebrati pred 

vsakim postopkom.  

8. To podaljšano jamstvo je izdano v skladu z zakoni Republike Slovenije in je v skladu s dobro 

poslovno prakso blagovne znamke Beko.  

9. V času podaljšanega jamstva ima kupec pravico do zamenjave izdelka le, če aparata ni mogoče 

popraviti.  

10. V obdobju podaljšanega jamstva rok za popravilo ni zakonsko opredeljen in je lahko daljši od 

zakonsko določenega roka za garancijska popravila. 

11. Pogoji tega jamstva ne veljajo v naslednjih primerih: 

- okvare ali poškodbe zaradi višje sile, požara, državljanskih nemirov in/ali nesreč, 

- okvare zaradi uporabe napačne omrežne napetosti in/ali posledične škode zaradi 

malomarnosti in/ali napačne uporabe, 

- uporaba, ki ni v skladu z navodili za uporabo, 

- popravila, ki so jih opravile nepooblaščene osebe in/ali nepravilna namestitev, ki ne 

izpolnjuje zahtev iz navodil za uporabo, 

- izdelki, ki se uporabljajo v poslovnih ali nestanovanjskih prostorih, 

- izdelki, ki ne uporabljajo originalnih delov Beko. 

 


