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Либхер Ви благодари за направениот избор, Ве поздравува за купувањето на висококвалитетниот уред
и се надева дека ќе го користите долго, лесно и со задоволство.
Ние, Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД, нарекувано во понатамошниот текст на оваа гарнација
„Либхер“, со адреса: 4202 с. Радиново, општина Марица, област Пловдив, Република Бугарија, во
својството на произведувач на купениот од Ваша страна уред
Ви обезбедуваме целосна трговска гаранција со времетраење од 36 месеци, за техничката исправност
на купениот од Ваша страна уред на територијата на Република Македонија, со почитување на
гаранциските услови што се опишани во овој гарантен лист.
Гарантниот рок започнува да тече од датумот кога купувачот ќе го купи уредот, а до неговото
истекување сите технички неисправности кои се должат на фабрички дефект или на друга причина кај
произведувачот, подлежат на бесплатно отстранување (поправка), а ако дефектот не може да биде
отстранет, тогаш уредот ќе биде заменет со нов од истиот модел, без дополнителни трошоци од Ваша
страна.
Гаранцијата е важечка, само ако при рекламација купувачот ги достави фискалната сметка /
фактурата и оригиналниот гарантен лист што се издадени со купувањето на уредот. Гарантниот лист е
неважечки кога ќе е пополнет неправилно или некоректно, или кога серискиот број не може да се
прочита, како и ако врз него се вршени промени.
Гаранцијата не важи:
за уреди кои се користени за трговска и/или професионална дејност, како и за уреди користени
со било каква друга цел надвор од користење во домаќинството;
за потрошен материјал на уредот – сите делови што се одделуваат од куќиштето на производот,
вклучувајќи, но не ограничувајќи се на: собирни кади, приклучоци, кабели, електрични
светилки, црева, четки, филтери; сите стаклени, гумени и други потрошни елементи кои се
подложни на забрзана амортизација;
за козметички дефекти во надворешниот изглед на уредот, како гребнатини, пукнатини, промена
на бојата или појава на ‘рѓа;
за оштетувања, настанати како резултат на проблеми со електричното напојување (низок/висок
напон), струен удар, пожар, поплави, земјотреси, воени дејствија, како и секаков вид виша сила.
Рекламациите не се прифаќаат во случаите кога:
> не се испочитувани условите за користење што се наведени во упатството (на пример
неправилно инсталирање на уредот) ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ГО ПРОЧИТАТЕ УПАТСТВОТО
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УРЕДОТ!
> оштетувањата се како последица од несовесно ракување; пренесување на уредот;
причинети од инсекти, животни или од други причини што не зависат од Либхер;
> кога штетата е предизвикана намерно;
> со користење на уредот во несоодветни услови;
> е правен обид за отстранување на дефектот од страна на неовластени лица;
> се користени средства за чистење на уредот, кои не се одобрени од Либхер;
> не се користени оригинални додатоци и/или делови;
> се вршени корекции или промени врз гарантниот лист или фактурата и има несоодветност
помеѓу документите и самата стока, или кога табелата на која е означен моделот или серискиот
број, е отстранета или оштетена.

www.liebherr.com

Како да пријавите рекламација:
Лицето пред кое се пријавува трговската гаранција (рекламацијата), е трговецот од кој што е
купен уредот или овластениот сервис.
Кога ќе поднесувате рекламација, задолжително треба да го соопштите серискиот број на
уредот и да располагате со овој гарантен лист, како и со документ за плаќање на купувањето –
фактура или фискална сметка.
Во случај на рекламација, за која откако била извршена потребната дијагностика, ќе се утврди
дека предметниот уред одговара на важечката за него техничка спецификација, односно не е
дефектен, или дека причината за дефектот е непочитување на гаранциските услови, тогаш
купувачот (клиентот) е должен да му плати на сервисот за извршената дијагностика според
неговиот ценовник.
Овластен сервис за вршење гаранциски поправки во територијата на Р. Македонија, е:
КиК Сервис
ул. Христо Татарчев 1, 1/4/6 1000 Скопје
Северна Македонија

00800 5080 9000
Залепете ја тука налепницата со податоци за уредот. Кај новите модели налепницата е доставена заедно со
упатството за користење на уредот. Ако не располагате со налеплницата, ве молам препишете ги потребните
податоци од табелата на уредот.
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