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PRAVILA PROMOCIJE 

»5 let garancije (2 leti redne + 3 leta dodatne garancije) za aparate bele tehnike, in 
sicer hladilnike, kombinirane hladilnike in zamrzovalnike znamke Electrolux (vsi 

sodelujoči modeli so navedeni v dodatku 1.0), kupljene med 1. 2. 2023 in  31. 12. 2023« 

 
1. ORGANIZATOR 

Organizator promocije »5 let garancije (2 leti redne + 3 leta dodatne garancije) za aparate 
bele tehnike, in sicer hladilnike, kombinirane hladilnike in zamrzovalnike znamke Electrolux, 
kupljene med  1. 2. 2023 in 31. 12. 2023« je Electrolux d.o.o., Slavonska avenija 6a, Zagreb, 
matična številka 66577089673 (Electrolux d.o.o.).  

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. SODELUJOČI TRGOVCI, IZDELKI 

Promocija je organizirana in velja pri trgovcih v Republiki Sloveniji, ki sodelujejo v promociji, 
vključno s spletnimi trgovci, ter so navedeni na naslednji povezavi www.electrolux.si   

Promocija velja samo za naslednje stroje znamke Electrolux: 

• Prostostoječi in vgradni 
o hladilniki,  
o kombinirani hladilniki,  
o zamrzovalniki.  

Podroben seznam vseh modelov, vključenih v promocijo 5 let garancije, se nahaja v 
dodatku št. 1 teh pravil. 

V promociji ne sodelujejo   vgradni in prostostoječi: štedilniki, pomivalni stroji, pralni stroji, 
sušilni stroji, pralno-sušilni stroji, pečice, mikrovalovne pečice, nape, kavni aparati, aparati 
za vakumiranje in mali gospodinjski aparati znamke Electrolux. 

3. ČAS TRAJANJA PROMOCIJE 

Promocija se začne 1. 2.2023 in se zaključi 31. 12. 2023. 

V času promocije kupljeni aparat je potrebno registrirati na spletu najkasneje mesec dni po 
zaključku promocije, to je do 31. 1. 2024.  

Organizator ne bo upošteval nobenega nakupa po 31. 12. 2023. Za datum nakupa šteje 
datum, naveden na računu sodelujočega trgovca. 

4. PRAVICA DO SODELOVANJA 

http://www.electrolux.si/
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Pravico do sodelovanja imajo vse fizične osebe s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so 
dopolnile 18 let do 1.2.2023 in ki so kupile aparat za namene izven svoje poklicne ali 
pridobitne dejavnosti.  

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

5. POGOJI SODELOVANJA IN PRIDOBITEV POTRDILA O PODALJŠANI GARANCIJI   

Za sodelovanje v promociji in da bi kupec dobil potrdilo o podaljšani garanciji (2 leti redne 
+ 3 leta dodatne garancije, ki začne teči prvi naslednji dan po poteku redne garancije), mora 
kupec:  

• kupiti aparat Electrolux, ki je vključen v promocijo, pri trgovcu v Republiki Sloveniji, ki 
sodeluje v promociji (seznam sodelujočih trgovcev je na naslednji povezavi 
www.electrolux.si in seznam vključenih aparatov je v Dodatku št.1) in.  

• do  31. 1. 2024 registrirati kupljeni aparat na sledeči spletni strani:  

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

Če so izpolnjeni vsi pogoji in kupec pravilno vnese osebne podatke, bo v dveh tednih od 
spletne registracije aparata organizator kupcu na njegov e-poštni naslov poslal potrdilo o 
podaljšani garanciji za kupljeni aparat v elektronski obliki (certifikat).  

Kupec ne prejme potrdila o podaljšani garanciji v elektronski obliki in organizator potrdila 
ni dolžan poslati v naslednjih primerih:  

• kupec ni opravil spletne registracije kupljenega aparata kot je določeno v teh 
Pravilih; 

• kupec je kupil aparat, ki ni vključen v promocijo (seznam vključenih aparatov je v 
Dodatku št 1.0); 

• kupec je kupil aparat izven časa trajanja promocije;  
• kupec je kupil aparat pri trgovcu oz. v trgovini, ki ne sodeluje v promociji.  

6. UVELJAVLJANJE PODALJŠANE GARANCIJE 

Zahteva za uveljavljanje garancije se poda pri proizvajalcu, pooblaščenemu serviserju, 
uvozniku izdelka ali pri trgovcu, pri katerem je kupec izdelek kupil (prodajalec). Za hitrejšo 
ureditev organizator svetuje, da zahtevo za uveljavljanje podaljšane garancije kupec poda 
preko klicnega centra organizatorja na tel. št. 01 24 25 730 vsak delavnik med 8.00 in 16.00 
uro. 

Zahtevi za uveljavljanje garancije se priloži potrdilo o podaljšani garanciji. 

http://www.electrolux.si/
https://si.regulus-elux.eu/warranty/ace
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Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim organizator izda nov 
garancijski list. Pri manjšem popravilu se garancijski rok podaljša za toliko, kolikor časa 
kupec ni mogel uporabljati stvari. 

Udeleženci promocije imajo pravico, da kupijo več kot en aparat v promociji in z vsakim 
aparatom sodelujejo v promociji.  

7. ODGOVORNOST 

Organizator ne nosi odgovornosti za nobeno škodo, ki bi nastala kot posledica udeležbe v 
promociji ali zaradi tega, ker potrdilo o podaljšani garanciji ni bilo izdano ali prejeto vsled 
okvare oz. nepravilnega delovanja komunikacijskega omrežja, aplikacije ali komunikacijske 
opreme, vključno z elektronsko pošto udeleženca.     

8. STROŠKI 

Stroški organizacije promocije in pošiljanja potrdila o podaljšani garanciji v elektronski obliki 
bremenijo organizatorja. Udeleženec krije tiste stroške sodelovanja v promociji, ki mu 
nastanejo zaradi njegove udeležbe. 

9. VELJAVNO PRAVO 

Za to promocijo velja pravo Republike Slovenije.  

10. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za izvedbo promocije skladno z izjavo o varstvu 
podatkov, ki je dostopna na 

https://www.electrolux.si/overlays/data-privacy-statement/ 

Upravljavec osebnih podatkov je AB Electrolux, Göransgatan 143, Stadshagen, Stockholm, 
Švedska, obdelovalec osebnih podatkov pa je organizator. 

Kategorije osebnih podatkov, ki se obdelujejo, so kontaktni podatki sodelujočih v promociji: 
ime, priimek, naslov, e-naslov in telefonska številka. 

Sodelujoči v promociji v okviru spletne prijave nakupa podajo izrecno privolitev za 
obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov z namenom sodelovanja v promociji. Podatki 
se obdelujejo,  dokler posameznik privolitve ne umakne. Več informacij je dostopnih na LINK 

11. DOSTOPNOST PRAVIL  

Pravila promocije bodo v času promocije in še najmanj do 31. 1. 2024 dostopna na spletni 
strani www.electrolux.si. 

Zagreb, 1. 2. 2023 

Electrolux d.o.o., Zagreb  

https://www.electrolux.si/overlays/data-privacy-statement/
http://www.electrolux.si/
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Dodatek 1.0. 

Seznam vseh modelov aparatov znamke Electrolux, ki sodelujejo v promociji v času od           
1. 2. 2023 do 31. 12. 2023 po kategorijah: 

• prostostoječi in vgradni 
o hladilniki,  
o kombinirani hladilniki,  
o zamrzovalniki  

 

 
PNC Model 

933028021 LXB2AF82S 

933031024 LYB2AF82S 

933025078 LFB3AF82R 

933035205 LRB2AE88S 

933016170 LFB2AF88S 

933033047 LRB3AF12S 

933033147 LFB3AF12S 

923581059 ERS3DF18S 

923581070 LRS4DF18S 

922782034 LUT6NF18S 

933033542 LNT3LF14S 

925503168 KNT2LF18S 

925503162 ENT3LF18S 

925503306 LNT2LF18S 

925503314 LNT3FF18S 

925505063 ENT6TF18S 

925501317 LNT7TF18S 

925501301 ENT7TF18S 

925505061 ENT6TE18S 
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925561303 ENS6TE19S 

925501308 LNT8TE18S3 

925561302 ENS8TE19S 

925556003 LNG7ME18S 

925553011 ENC8ME18R 

925975001 KNG7TE75S 

923421313 LRB1DE33W 

923421314 LRB1DE33X 

922717231 LUT1NE32X 

925052175 LRI1DF39X 

925993291 LNC7ME32X2 

925993303 LNT7ME34X2 

925993326 LNT7ME34K1 

925993327 LNT7ME34G1 

925993304 LNT7ME32M1 

925993306 LNT7ME46X2 

 
 
 

PRAVILA PROMOCIJE 

»5 let garancije (2 leti redne + 3 leta dodatne garancije) za aparate bele tehnike, in 
sicer hladilnike, kombinirane hladilnike in zamrzovalnike znamke AEG (vsi sodelujoči 

modeli so navedeni v dodatku 1.0), kupljene med 1. 2. 2023 in  31. 12. 2023« 

 
1. ORGANIZATOR 

Organizator promocije »5 let garancije (2 leti redne + 3 leta dodatne garancije) za aparate 
bele tehnike, in sicer hladilnike, kombinirane hladilnike in zamrzovalnike znamke AEG, 
kupljene med  1. 2. 2023 in 31. 12. 2023« je Electrolux d.o.o., Slavonska avenija 6a, Zagreb, 
matična številka 66577089673 (Electrolux d.o.o.).  
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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. SODELUJOČI TRGOVCI, IZDELKI 

Promocija je organizirana in velja pri trgovcih v Republiki Sloveniji, ki sodelujejo v promociji, 
vključno s spletnimi trgovci, ter so navedeni na naslednji povezavi www.aeg.si   

Promocija velja samo za naslednje stroje znamke AEG: 

• Prostostoječi in vgradni 
o hladilniki,  
o kombinirani hladilniki,  
o zamrzovalniki.  

Podroben seznam vseh modelov, vključenih v promocijo 5 let garancije, se nahaja v 
dodatku št. 1 teh pravil. 

V promociji ne sodelujejo   vgradni in prostostoječi: štedilniki, pomivalni stroji, pralni stroji, 
sušilni stroji, pralno-sušilni stroji, pečice, mikrovalovne pečice, nape, kavni aparati, aparati 
za vakumiranje in mali gospodinjski aparati znamke AEG. 

3. ČAS TRAJANJA PROMOCIJE 

Promocija se začne 1. 2.2023 in se zaključi 31. 12. 2023. 

V času promocije kupljeni aparat je potrebno registrirati na spletu najkasneje mesec dni po 
zaključku promocije, to je do 31. 1. 2024.  

Organizator ne bo upošteval nobenega nakupa po 31. 12. 2023. Za datum nakupa šteje 
datum, naveden na računu sodelujočega trgovca. 

4. PRAVICA DO SODELOVANJA 

Pravico do sodelovanja imajo vse fizične osebe s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so 
dopolnile 18 let do 1.2.2023 in ki so kupile aparat za namene izven svoje poklicne ali 
pridobitne dejavnosti.  

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

5. POGOJI SODELOVANJA IN PRIDOBITEV POTRDILA O PODALJŠANI GARANCIJI   

Za sodelovanje v promociji in da bi kupec dobil potrdilo o podaljšani garanciji (2 leti redne 
+ 3 leta dodatne garancije, ki začne teči prvi naslednji dan po poteku redne garancije), mora 
kupec:  

http://www.aeg.si/


 

Classified as Internal 

• kupiti aparat AEG, ki je vključen v promocijo, pri trgovcu v Republiki Sloveniji, ki 
sodeluje v promociji (seznam sodelujočih trgovcev je na naslednji povezavi 
www.aeg.si in seznam vključenih aparatov je v Dodatku št.1) in.  

• do  31. 1. 2024 registrirati kupljeni aparat na sledeči spletni strani:  

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

Če so izpolnjeni vsi pogoji in kupec pravilno vnese osebne podatke, bo v dveh tednih od 
spletne registracije aparata organizator kupcu na njegov e-poštni naslov poslal potrdilo o 
podaljšani garanciji za kupljeni aparat v elektronski obliki (certifikat).  

Kupec ne prejme potrdila o podaljšani garanciji v elektronski obliki in organizator potrdila 
ni dolžan poslati v naslednjih primerih:  

• kupec ni opravil spletne registracije kupljenega aparata kot je določeno v teh 
Pravilih; 

• kupec je kupil aparat, ki ni vključen v promocijo (seznam vključenih aparatov je v 
Dodatku št 1.0); 

• kupec je kupil aparat izven časa trajanja promocije;  
• kupec je kupil aparat pri trgovcu oz. v trgovini, ki ne sodeluje v promociji.  

6. UVELJAVLJANJE PODALJŠANE GARANCIJE 

Zahteva za uveljavljanje garancije se poda pri proizvajalcu, pooblaščenemu serviserju, 
uvozniku izdelka ali pri trgovcu, pri katerem je kupec izdelek kupil (prodajalec). Za hitrejšo 
ureditev organizator svetuje, da zahtevo za uveljavljanje podaljšane garancije kupec poda 
preko klicnega centra organizatorja na tel. št. 01 24 25 730 vsak delavnik med 8.00 in 16.00 
uro. 

Zahtevi za uveljavljanje garancije se priloži potrdilo o podaljšani garanciji. 

Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim organizator izda nov 
garancijski list. Pri manjšem popravilu se garancijski rok podaljša za toliko, kolikor časa 
kupec ni mogel uporabljati stvari. 

Udeleženci promocije imajo pravico, da kupijo več kot en aparat v promociji in z vsakim 
aparatom sodelujejo v promociji.  

7. ODGOVORNOST 

Organizator ne nosi odgovornosti za nobeno škodo, ki bi nastala kot posledica udeležbe v 
promociji ali zaradi tega, ker potrdilo o podaljšani garanciji ni bilo izdano ali prejeto vsled 
okvare oz. nepravilnega delovanja komunikacijskega omrežja, aplikacije ali komunikacijske 
opreme, vključno z elektronsko pošto udeleženca.     

8. STROŠKI 

http://www.aeg.si/
https://si.regulus-elux.eu/warranty/ace
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Stroški organizacije promocije in pošiljanja potrdila o podaljšani garanciji v elektronski obliki 
bremenijo organizatorja. Udeleženec krije tiste stroške sodelovanja v promociji, ki mu 
nastanejo zaradi njegove udeležbe. 

9. VELJAVNO PRAVO 

Za to promocijo velja pravo Republike Slovenije.  

10. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za izvedbo promocije skladno z izjavo o varstvu 
podatkov, ki je dostopna na 

https://www.electrolux.si/overlays/data-privacy-statement/ 

Upravljavec osebnih podatkov je AB Electrolux, Göransgatan 143, Stadshagen, Stockholm, 
Švedska, obdelovalec osebnih podatkov pa je organizator. 

Kategorije osebnih podatkov, ki se obdelujejo, so kontaktni podatki sodelujočih v promociji: 
ime, priimek, naslov, e-naslov in telefonska številka. 

Sodelujoči v promociji v okviru spletne prijave nakupa podajo izrecno privolitev za 
obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov z namenom sodelovanja v promociji. Podatki 
se obdelujejo,  dokler posameznik privolitve ne umakne. Več informacij je dostopnih na LINK 

11. DOSTOPNOST PRAVIL  

Pravila promocije bodo v času promocije in še najmanj do 31. 1. 2024 dostopna na spletni 
strani www.aeg.si. 

Zagreb, 1. 2. 2023 

Electrolux d.o.o., Zagreb  

https://www.electrolux.si/overlays/data-privacy-statement/
http://www.aeg.si/
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Dodatek 1.0. 

Seznam vseh modelov aparatov znamke AEG, ki sodelujejo v promociji v času od   1. 2. 2023 
do 31. 12. 2023 po kategorijah: 

• prostostoječi in vgradni 
o hladilniki,  
o kombinirani hladilniki,  
o zamrzovalniki  

 

PNC Model 

933024093 SKB582F1AF 

933025084 SFB682F1AF 

933027087 ABB682F1AF 

923584054 SKE818E1DC 

922784044 ABE818F6NC 

925503171 SCB618F3LS 

925505060 SCB618F6TS 

925501321 SCE818E8TS 

925561323 SCE819E5TS 

925556008 SCE818E8MS 

925975007 NSC7G751ES  

925052164 RKB539F1DX 

925052645 AGB625F7NX 

925993272 RCB632E4MX 

925993275 RCB732E5MB 

925993280 RCB736E5MX 

925993282 RCB736E5MB 

925993287 RCB646E3MB 
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