CENE
PODALJŠANEGA
JAMSTVA

PODALJŠANO
JAMSTVO
PRIVOŠČITE
SI VEČ

Cene storitve podaljšanega jamstva za belo tehniko
in prenosne klimatske naprave
CENA NAPRAVE

CENA JAMSTVA

101,00 - 250,00 Eur

39,99 Eur

251,00 - 500,00 Eur

79,99 Eur

501,00 - 750,00 Eur

110,99 Eur

751,00 - 1.000,00 Eur

139,99 Eur

1.001,00 - 1.500,00 Eur

204,99 Eur

Cene storitve podaljšanega jamstva za aparate
zabavne elektronike, malih gospodinjskih aparatov in
aparatov za osebno nego
CENA NAPRAVE

CENA JAMSTVA

50,00 - 100,00 Eur

7,99 Eur

101,00 - 250,00 Eur

16,99 Eur

251,00 - 500,00 Eur

39,99 Eur

501,00 - 750,00 Eur

67,99 Eur

751,00 - 1.000,00 Eur

87,99 Eur

1.001,00 - 1.500,00 Eur

129,99 Eur

ANovo d.o.o.
Industrijska cesta 7B
5000 Nova Gorica

1.501,00 - 2.000,00 Eur

189,99 Eu

elektronski naslov: info.anovo@gmail.com

2.001,00 - 3.000,00 Eur

239,99 Eur

Podaljšanega jamstvaza naprave, ki imajo ceno nižjo ali višjo kot je navedena v
ceniku, ne ponujamo.

Vse cene so z DDV.

KONTAKT

MODRA ŠTEVILKA
080 72 62
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PREDNOSTI
IZOGNITE SE VISOKIM STROŠKOM
POPRAVILA
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bi
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Da bi se izognili visokim stroškom popravila, si ob

Se vam pogosto zgodi,
da se aparat pokvari ravno,
ko garancija poteče?
Z dodatno storitvijo, ki vam jo ponujamo, bodo skrbi s
tovrstnimi nepredvidljivimi stroški odveč.
Podaljšano jamstvo je namreč jamstvo za kritje okvar
po preteku garancije proizvajalca. Velja do pet let od
nakupa izdelka in velja za neomejeno število popravil
v času podaljšanega jamstva. Tako ste lahko 5 let
brez skrbi.

nakupu zagotovite podaljšano jamstvo. Tako boste kriti
v primeru, da se aparat pokvari.

POSKRBIMO ZA PREVZEM APARATA
IN DOSTAVO NA VAŠ DOM
V storitev podaljšanega jamstva je vključena vsa
logistika do serviserja in nazaj na vaš dom. Najboljše pri
tem je, da je to brezplačno! Običajno je največja težava
pri okvari naprav prav transport do serviserja. Sedaj
bomo za to poskrbeli mi!

NI DODATNIH STROŠKOV IN
ZALAGANJA
V ceni storitve je že vse vključeno, kar pomeni, da ni

Ponujamo pa še več! Za prvo popravilo krijemo tudi

lastnega deleža, kjer mora kupec del stroškov popravila

vse stroške logistike. Aparat bomo prevzeli, popravili,

kriti sam. Poleg tega vam popravila ni potrebno plačati

krili stroške popravila in morebitnih rezervnih delov ter

in šele kasneje uveljavljati zahtevka za refundiranje pri

vam popravljen aparat dostavili na dom.

zavarovalnici.

HITRO, ENOSTAVNO IN BREZ
NEPREDVIDENIH STROŠKOV!

Skupine aparatov, ki jim lahko podaljšate obdobje
varnosti so: bela tehnika, prenosne klimatske naprave,
zabavna elektronika, prenosna zabavna elektronika,
mali gospodinjski aparati in aparati za osebno nego.

Ker je jamstvo mogoče kupiti le ob sočasnem nakupu
izdelka, opozorite prodajalca, da želite za vaš nakup
podaljšati jamstvo. Z veseljem vam bo ustregel.
Podaljšano jamstvo je storitev, ki jo zagotavlja podjetje
ANovo d.o.o.

