
Pravila kampanje »5 let garancije (2 leti redne + 3 leta dodatne garancije) za 
štedilnike Zanussi podjetja Electrolux, (dodatek 1.0) od 1. 9. 2017 do 15. 12. 2017« 

 
1. ORGANIZATOR 

Organizator promocije »5 let garancije (2 leti redne + 3 leta dodatne garancije) na 
vgradne aparate bele tehnike in štedilnike podjetja Electrolux (Electrolux) od 1. 9. 
2017 do 15. 12. 2017« je Electrolux d.o.o., Slavonska avenija 3, Zagreb, OIB: 
66577089673.  

Promocija se bo odvijala v skladu s temi pravili (»Pravila), ki so obvezna za vse 
sodelujoče. Organizator si pridružuje pravico do sprememb Pravil, v času 
promocije in bo to javno objavil.  

 
2. PODROČJE PROMOCIJE 

Promocija je organizirana in velja v vseh trgovinah, ki prodajajo aparate, uvožene 
iz strani podjetja Electrolux d.o.o. in so pristale na sodelovanje v promociji. 
Promocija velja za vgradne aparate bele tehnike in štedilnike blagovne znamke 
electrolux, ki so vključeni v grupacijo Electrolux, AEG ter za Zanussi. 

Točen seznam artiklov vključenih v promocijo 5 let garancije se nahaja v dodatku 
št. 1. 

  
3. ČAS TRAJANJA PROMOCIJE 

Promocija se začne 1. septembra 2017 in zaključi 15. decembra 2017.  

Kupljeni aparat je potrebno registrirati na spletu, najkasneje mesec dni po 
zaključku promocije; se pravi do 15. januarja 2018.  

Vsak nakup po 15. decembru 2017 ne bo upoštevan iz strani organizatorja. 

 

4. PRAVICA DO SODELOVANJA 

Pravico do sodelovanja imajo vse fizične osebe, s prebivališčem v Republiki 
Sloveniji, ki so dopolnili 18 let do 1. septembra 2017.  

Udeleženci morajo registrirati nakup svojih aparatov na spletu, izpolniti osebne 
podatke, podatke o proizvodu in priložiti JPG datoteko računa, skupaj z JPG 
datoteko tipske ploščice na aparatu. 



 
5. POGOJI 

Kupec, ki je kupil štedilnik Zanussi v času promocije iz grupacije Electrolux 
(Zanussi) dobi  5 let garancije na kupljeni aparat (2 leti redne + 3 leta dodatne 
garancije).  

Kupec mora registrirati kupljene aparate na sledeči spletni strani:  

https://si.regulus-elux.eu/warranty/sepdec2017si 

Če so izpolnjeni vsi pogoji in pravilno vnešeni osebni podatki, bo udeleženec v 
času 2 tednov po registraciji aparata na e-poštni naslov dobil potrdilo o 5-letni 
garanciji.  

Za koriščenje potrdila v času 5-letne garancije, mora biti potrdilu priložen original 
račun o nakupu aparata v promociji. Račun za aparat, kupljen v času promocije, je 
dokaz o nakupu in potrdilo o garanciji ne velja brez računa. 

6. MEHANIZEM PROMOCIJE 

Za sodelovanje v promociji in da bi kupec dobil potrdilo o 5-letni garanciji, mora 
kupec izpolniti naslednje korake:  

• Kupiti aparat, ki je del promocije (dodatek št.1), iz grupacije Electrolux 
(Electrolux) v eni od pooblaščenih trgovin, ki sodelujejo v promociji.  

• Izpolniti spletno registracijo kupljenih aparatov na spletni strani (electrolux.si) 
oziroma 

 

https://si.regulus-elux.eu/warranty/sepdec2017si 

V 2 tednih od spletne registracije aparata, bo podjetje Electrolux d.o.o. poslalo 
potrdilo v elektronski obliki za 5-letno garancijo na kupljeni aparat.  

Potrdilo je veljavno samo, če je poleg priložen tudi račun, iz katerega je razviden 
nakup aparata.  

Udeleženci promocije imajo pravico, da kupijo več kot en aparat v promociji.  

 
7. POGOJI VELJAVNOSTI 

Za pridobitev 5-letne garancije, morajo biti izpolnjena sledeča pravila in pogoji:  



• Nakup mora biti opravljen v času trajanja promocije, kupljen mora biti vsaj 
en aparat v promociji (dodatek št. 1) iz grupacije Electrolux (Electrolux) v 
trgovini, ki sodeluje v promociji. 

• Aparat mora biti uvožen iz strani podjetja Electrolux d.o.o. in imeti priloženo 
potrdilo o 2-letni garanciji podjetja Electrolux d.o.o. (originalni garancijski 
list).  

 

Garancija ne velja v naslednjih primerih:  

• Kupec je kupil druge aparate, kot aparate, ki so del promocije. (seznam 
vseh aparatov, ki so del promocije je napisan v Dodatku št 1., na koncu 
Pravil)  

• Kupec je kupil aparat v drugem časovnem obdobju, kot v času 
promocije.  

• Kupec je kupil aparat, ki ni uvožen iz strani Electrolux d.o.o.  

• Kupec je kupil aparat v trgovini, ki ni vključena v navedeno promociji.  

 
8. ODGOVORNOST 
Organizator promocije ne prevzema odgovornost, če je:  

• Kupec opravil nakup drugih aparatov, ki niso v sklopu promocije. 

• Kupec opravil nakup v drugem časovnem obdobju, kot v času promocije. 

• Kupec opravil nakup aparata, ki ni uvožen iz strani Electrolux d.o.o. 

• Kupec opravil nakup v trgovin, ki ni vključena v promocijo.  

 
9. STROŠKI 

Udeležencem v promociji niso povzročeni nikakršni dodatni posredni ali 
neposredni stroški. 

11. SPORI 

V primeru spora med Organizatorjem in udeležencem promocije, se bodo spori 
rešili na miren način.  

Če to ne bo mogoče, potem se bodo stranke v sporu obrnili na pristojno sodišče v 
mestu Organizatorja.  



 
12. DOSTOPNOST PRAVIL IN POGOJEV 

Pravila promocije bodo dostopna na spletni strani 

www.electrolux.si 

Zagreb, 1. 9. 2017 



Dodatek 1.0. 

Seznam vseh modelov, ki so del promocije v času od 1. 9. 2017 do 15. 12. 2017: 

 

Model PNC 

ZCG210L1WA 943003371 

ZCE540G1WA 943004758 

ZCM540G1WA 943004795 

ZCM240G1WA 943004793 

ZCM240G1XA 943004794 

ZCM640H1WA 943004926 

ZCV550G1WA 943004760 

ZCV550G1XA 943004762 

ZCV65201WA 943004432 

ZCM64001WA 943004444 

 


