
 

 

Общи условия на промоцията „5 години гаранция от LG за хладилници и перални машини с 

пара и комбинирани перални със сушилни, Оферта за Пролет/Лято 2020“ 

 
Настоящите условия на „5 години гаранция от LG“ (наричани по-долу: Условия) са приложими за клиенти, 

които са закупупили определени модели хладилници и перални машини с пара и комбинирани перални 

със сушилни, както е определено в Условията, между 1 май до 31 август 2020 г., продавани от LG Electronics 

Magyar Kft. на територията на България чрез Технополис, Техмарт, Техномаркет и Зора, участващ в 

промоцията партньор, и се регистрират в рамките на 60 дни от покупката на адрес 

https://www.lg.com/bg/my-lg/produkt-registracia 

Вие, като потребител, с настоящото изрично потвърждавате, че Условията са приложими за кампанията „5 

години гаранция от LG за хладилници и перални машини с пара и комбинирани перални със сушилни, 

Оферта за Пролет/Лято 2020“, приемате ги като обвързващи за Вас и разбирате, че свързаните права ще 

бъдат упражнявани единствено съгласно Условията. 

1. Съгласно настоящите Условия, за да кандидатствате за кампанията „5 години гаранция от LG за 
хладилници и перални машини с пара и комбинирани перални със сушилни, Оферта за Пролет/Лято 
2020 “ за Вашия продукт, закупен по време на периода на кампанията, е необходимо да представите 
заедно документа, който потвърждава Вашата покупка (фактура, опростена фактура, касова бележка), 
попълнената гаранционна карта и официалния имейл за потвърждение, изпратен от центъра за 
обслужване на клиенти на LGEMK. 
 

2. Някои клаузи, определени в Условията, не оказват влияние върху Вашите права като потребител, 
приложими въз основа на закони и регламенти. 

 
3. Кампанията „5 години гаранция от LG за перални с хладилници и перални машини с пара и 

комбинирани перални със сушилни, Оферта за Пролет/Лято 2020“ Ви дава следните права и 
предимства: 
В продължение на 5 (пет) години, изчислени от първоначалната дата на закупуване на продукта, е в 

сила пълна гаранция за всички дефекти, които са в резултат на производствена грешка, изразяваща се 

в безплатен ремонт, безплатни резервни части и безплатен ремонт на място, ако е необходим ремонт 

на място. Освен това е включена евентуална безплатна замяна на продукта. Ако продуктът трябва да 

бъде заменен през периода на „5 години гаранция от LG за хладилници и перални машини с пара и 

комбинирани перални със сушилни, Оферта за Пролет/Лято 2020“ (дори повече от един път), ще 

имате право на законоустановените гаранционни условия, приложими към момента на подмяната на 

продукта, или на изрично предоставените гаранционни условия въз основа на настоящите условия, 

приложими до изтичане на първоначалния срок на „5 години гаранция от LG за хладилници и перални 

машини с пара и комбинирани перални със сушилни, Оферта за Пролет/Лято 2020“ на Вашия 

първоначално закупен продукт, което от двете е по-благоприятно за Вас като потребител. 

https://www.lg.com/bg/my-lg/produkt-registracia


 

 
4. „5 години гаранция от LG за хладилници и перални машини с пара и комбинирани перални със сушилни, 

Оферта за Пролет/Лято 2020“ е валидна за период от 5 години, започваш да тече от датата на покупката 
и удължаван всеки път, когато продуктът не е изправен поради дефекта, с периода от време, през което 
продуктът не е бил изправен. 
 

5. Всички ремонти или замени ще бъдат отбелязвани на гаранционната карта, издадена от LGEMK, за 
периода от 5 години. 
 

6. Продуктите, за които важат Условията, са следните: 
Хладилници: GBB548GVQZE, GBB548PZCZH, GBB566PZHZN, GBB59NSGFB, GBB59PZDZS, GBB59PZFZB, 
GBB59PZGFS, GBB59PZJZB, GBB59PZJZS, GBB59PZRZS, GBB59SWJZB, GBB59SWJZS, GBB59SWRZS, 
GBB59WBJZS, GBB60MCFFS, GBB60NSFFB, GBB60PZFZS, GBB60PZGFB, GBB60PZGFS, GBB60SAYFE, 
GBB60SWGFS, GBB61BLHZN, GBB61BLJZN, GBB61PZHZN, GBB61PZJZN, GBB61SWHZN, GBB61SWJZN, 
GBB62PZGFN, GBB62PZJZN, GBB71PZDFN, GBB71PZDZN, GBB71PZEFN, GBB72MCDFN, GBB72MCEFN, 
GBB72PZDFN, GBB72PZEFN, GBB72PZEZN, GBB72SADFN, GBB72SWEFN, GBB92MCAXP, GBB92STAQP, 
GBF567PZCZB, GBF59PZDZB, GBF59PZFZB, GBF59WBDZB, GBF60NSFZB, GBF61PZJZN, GBF71PZDZN, 
GBF72NSDZN, GBP20PZCFS, GBP20PZCZS, GBP31DSLZN, GBP31SWLZN, GBP32DSKZN, GBP62DSNFN, 
GBP61DSPFN,  GBP61SWPFN, GBB61PZGFN, GBB61SWGFN. 
 
Перални машини: F2DV5S7N0, F2DV5S7S0, F2DV7S8H1, F2DV9S8H2, F2J6HM0W, F2J7HG2W, F2J7HM1W, 
F4DN408S0, F4DN409S0, F4DV709H1, F4DV709H2T, F4DV909H2, F4DV910H2, F4DV910H2, F4DV910H2S, 
F4J6TG0W, F4J6TG1W, F4J6VG0W, F4J6VG1W, F4J7FH1W, F4J7TH1W, F4J8FH2W, F4J9JH2T, FH695BDH6N, 
FH6G1BCH2N, F8K5XN3W, F0J6WY0W, F0J6WY1W, F2J5NY4W, F2J6WY0W, F2J6WY1W, F2J7HY1W, 
F2J7TY1W, F2WN4S6S0, F2WN4S7S0, F2WN6S7S1, F2WV9S8P2, F4J5VY3W, F4J6QY0W, F4J6TY0W, 
F4J6VY0W, F4J7TY0W, F4J7VY1W, F4J8VS2W, F4J9JS2T, F4WN408N0, F4WN408S0, F4WN409S0, F4WN608S1, 
F4WN609S1, F4WV709P1, F4WV710P1, F4WV909P2, F4WV910P2, F4WV910P2S.. 

 

7. Учтиво Ви молим да проверявате при покупка дали опаковката на продукта съдържа гаранционната 
карта, издадена от LGEMK. 

 
Що се отнася до боравенето с лични данни и защитата на поверителността за „5 години гаранция от LG за 
хладилници и перални машини с пара и комбинирани перални със сушилни, Оферта за Пролет/Лято 2020“ 
ще се прилагат общата политика за поверителност на LGEMK https://www.lg.com/bg/uslovia-za-
konfidencialnost) и допълнителната политика за поверителност за „5 години гаранция на LG за 
комбинирани перални със сушилни, Оферта за Пролет/Пролет 2020“  
(https://www.lg.com/bg/mp-resources/images/elektrodomakinski-uredi-5-godini-garancia-2020-q2q3/BUL-HA-
5YWT-PrivacyNotice-2020-Q2.pdf), затова ги прочетете внимателно.  

 
Благодарим Ви, че избрахте наш продукт. 

Дата: 01.05.2020 г. 

LG Electronics Magyar Kft. 
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