
INFORMACIJE O GARANCIJI IN 
PODALJŠANEM JAMSTVU ZA APARATE CANDY IN HOOVER

Podjetje Candy Hoover d.o.o., Letališka cesta 35, 1000 Ljubljana za vse artikle blagovnih znamk Candy in Hoover 
omogoča splošno garancijo v trajanju 2 let od dneva nakupa posameznega artikla.

Za posamezne artikle blagovnih znamk Candy in Hoover podjetje Candy Hoover d.o.o. omogoča tudi podaljšano 
jamstvo, kar pomeni, da se določene artikle brezplačno popravi ali zamenja, vrne kupnina ali zagotovi drugo 
sredstvo, kadar blago ne deluje brezhibno ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu, tudi po poteku trajanja 
splošne garancije.

Trajanje podaljšanega jamstva se razlikuje glede na izbrani artikel, in sicer:
• za izbrane pralne stroje, pralno sušilne stroje, sušilne stroje in pomivalne stroje blagovne 

znamke Candy traja še 16 mesecev po poteku splošne garancije;
• za izbrane vgradne aparate in hladilnike blagovne znamke Candy traja še 3 leta po poteku 

splošne garancije;
• za izbrane aparate bele tehnike in sesalnike blagovne znamke Hoover traja še 3 leta po poteku 

splošne garancije.

Seznam artiklov, za katerega podjetje Candy Hoover d.o.o. omogoča podaljšano jamstvo je na voljo na spletni 
strani www.candy.si in www.hoover.si, kupec pa lahko o njih pridobi informacije tudi na sedežu podjetja ali na  
info@candyhoover.si.

Podaljšano jamstvo je promocijske narave in ga podjetje Candy Hoover d.o.o. omogoča pri nakupih opravljenih v 
obdobju od 1.11.2017 do vključno 31.12.2018.

Podaljšano jamstvo se uveljavi na način, da se kupec v roku 30 dni po opravljenem nakupu artikla na spletni strani 
www.candy.si/jamstvo oziroma www.hoover.si/jamstvo prijavi v sistem podaljšanega jamstva. Ob prijavi je treba 
navesti datum nakupa artikla, trgovino nakupa artikla in ime artikla, kar je vse navedeno na originalnem računu 
prodajalca.

Na podlagi opravljene prijave bo kupec s strani podjetja Candy Hoover d.o.o. na svoj elektronski naslov prejel 
certifikat za podaljšano jamstvo, s katerim bo lahko uveljavljal pravice, navedene v splošnih pogojih objavlenih 
na spletni strani www2.candy.si/jamstvo/pogoji. V primeru, da v roku 24 ur od prijave kupec na svoj elektronski 
naslov certifikata ne prejme, naj o tem pošlje obvestilo na elektronski naslov info@candyhoover.si, s pripisom: 
PODALJŠANO JAMSTVO. V tem primeru bo kupec s strani podjetja Candy Hoover d.o.o. prejel certifikat v roku 3 
dni. V kolikor certifikata v navedenem roku kupec ne prejme, pomeni, da prodajalec njegovega obvestila ni prejel in 
je treba obvestilo ponovno posredovati na zgoraj navedeni elektronski naslov.

Podaljšano jamstvo se uveljavlja ob predložitvi vseh sledečih dokumentov:
• originalni račun prodajalca;
• originalni garancijski list podjetja Candy Hoover d.o.o.;
• certifikat za podaljšano jamstvo;
• kopijo certifikata za podaljšano jamstvo, ki se ga izroči serviserju.

Podaljšano jamstvo ne velja, v kolikor se podatki na certifikatu in podatki na originalnem računu med seboj razlikujejo.

V primeru zlorabe certifikata o podaljšanem jamstvu bo podjetje Candy Hoover d.o.o. zoper storilca sprožilo ustrezne 
pravne postopke.


