
BUĎTE AŽ 5 LET BEZ STAROSTÍ  
S PRODLOUŽENOU ZÁRUKOU!

C H A L L E N G E  T H E  E X P E C T E D

Starosti s porouchaným spotřebičem bereme na sebe.  
Prodlužte si standardní dvouletou záruku a my vám váš spotřebič 

AEG v rámci pojistného plnění opravíme nebo vyměníme.

Jaké jsou možnosti?
Standardní dvouletou záruku si můžete prodloužit + 1, + 2 nebo + 3 roky. 

Co v rámci prodloužené záruky získáte?
Spotřebič Vám opravíme - v ceně jsou zahrnuty až 3 opravy.  

Neplatíte náklady na dopravu, opravu ani náhradní díly použité při opravě. 
Celkové pojistné plnění odpovídá původní ceně spotřebiče.

A co když spotřebič opravit nepůjde?
Spotřebič vám bezplatně vyměníme za nový.

Na jaké spotřebiče se prodloužená záruka vztahuje?
Jde o pračku, myčku, sušičku, troubu, chladničku, mrazák, odsavač, varnou 

desku, vestavnou mikrovlnnou troubu a vestavný kávovar značky AEG.

www.aeg.cz



A vyplatí se mi to?
Určitě, hlavně u dražšího zboží, které pravidelně používáte. Už od 1. dne 

pozáruční doby máte jistotu, že spotřebič je chráněn proti případným nákladům 
na opravu. S prodlouženou zárukou se až 5 let nemusíte vůbec o nic starat.

Co dělat, když se mi spotřebič skutečně porouchá?
Je to velice jednoduché, žádné starosti navíc.

Stačí kontaktovat společnost Electrolux, s pojišťovnou vůbec nic řešit nemusíte. 
Tyto opravy vyřizujeme přednostně před klasickými pozáručními opravami.

Kolik mě to bude stát?
Cena za prodlouženou záruku se vypočítává z kupní ceny spotřebiče.  

Čím delší záruku si sjednáte, tím víc ušetříte.

+ 1 rok >    11,0 % z ceny spotřebiče (vč. DPH)
+ 2 roky >    15,9 % z ceny spotřebiče (vč. DPH)
+ 3 roky >    20,6 % z ceny spotřebiče (vč. DPH)

Prodlouženou záruku s vámi sjedná Váš prodejce při koupi nového spotřebiče. 
V případě opravy Vám garantujeme opravu autorizovaným servisním střediskem  

a použití originálních náhradních dílů. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailu 
zakaznicke.centrum@electrolux.com nebo telefonicky +420 261 302 261.


