
 

Pogoji garancije družbe KitchenAid ("garancija")  
 
Družba KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgija           
("izdajatelj garancije") izdaja končnemu uporabniku, ki je potrošnik, garancijo v skladu z            
naslednjimi pogoji.  
 
Garancija velja poleg zakonsko določenih garancijskih pravic končnega uporabnika do prodajalca           
izdelka in jih ne omejuje ali vpliva nanje.  

 
1) OBSEG IN POGOJI GARANCIJE  

 
a) Izdajatelj garancije izdaja garancijo za izdelke, ki so navedeni pod točko 1.b) in jih je               

potrošnik kupil pri prodajalcu ali družbi iz skupine KitchenAid v državah Evropskega            
gospodarskega prostora, v Moldaviji, Črni gori, Rusiji, Švici ali Turčiji. 

 
b) Garancijsko obdobje je odvisno od kupljenega izdelka in je naslednje: 

● 3,3 l modeli kuhinjskih robotov (5KSM3311X): 5 let garancije 
● 3,3 l modeli kuhinjskih robotov (5KSM3310X): 2 leti garancije 
● 4,8 l modeli kuhinjskih robotov (5KSM125, 5KSM150PS, 5KSM156, 5KSM175PS,         

5KSM185PS, 5KSM180): 5 let garancije 
● 4,8 l modeli kuhinjskih robotov (5K45SS, 5KSM45, 5KSM95, 5KPM5): 2 leti          

garancije 
● 6,9 l model kuhinjskih robotov (5KSM7580X): 5 let garancije 
● 6,9 l model kuhinjskih robotov (5KSM7591X): 2 leti garancije 
● 6,9 l modeli kuhinjskih robotov (5KSM7990X): 1 leto garancije 
● Modeli mešalnikov (5KSB5553): 3 leta garancije 
● Modeli mešalnikov (5KSB1585, 5KSB5075, 5KSB1565): 2 leti garancije 
● Modeli mešalnikov (5KSB5080): 7 let garancije 
● Modeli mešalnikov (5KSB8270, 5KSB7068, 5KSB6060): 10 let garancije 
● Modeli mešalnikov (5KSB4026, 5KSB4034, 5KSB4054): 5 let garancije 
● Model mešalnikov (5KSCB1B0): 1 leto garancije 
● Modeli multipraktikov (5KFP0925, 5KFP1335, 5KFP1644): 3 leta garancije 
● Modeli multipraktikov (5KFP0919, 5KFP0719, 5KFC0516): 2 leti garancije 
● Modeli multipraktikov (5KFP1325): 2 leti garancije 
● Modeli sekljalnikov (5KFC3515, 5KFC3516): 2 leti garancije 
● Modeli kuhalnih robotov (5KCF0103, 5KCF0104): 3 leta garancije 
● Modeli multikuhalnikov (5KMC4241, 5KMC4244, 5KST4054): 2 leti garancije 
● Modeli paličnih mešalnikov (5KHB3581, 5KHB3583): 3 leta garancije 
● Modeli paličnih mešalnikov (5KHB2571, 5KHB2570, 5KHB2531, 5KHB1231):       

2 leti garancije 
● Modeli paličnih mešalnikov (5KHBC212, 5KHBC414): 2 leti garancije 
● Modeli ročnih mešalnikov (5KHM9212, 5KHM5110): 2 leti garancije 
● Modeli opekačev (5KMT2204, 5KMT4205): 5 let garancije 
● Modeli opekačev (5KMT221, 5KMT2116, 5KMT4116, 5KMT2115, 5KMT3115,       

5KMT5115): 2 leti garancije 
● Modeli kotličkov (5KEK1522): 3 leta garancije 
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● Modeli kotličkov (5KEK1222, 5KEK1722, 5KEK1322SS, 5KEK1565,      
5KEK1032SS): 2 leti garancije 

● Modeli sokovnikov (5KVJ0111): 5 let garancije 
● Modeli sokovnikov (5KVJ0332, 5KVJ0333): 2 leti garancije 
● Modeli kavnih aparatov (5KES0503, 5KES0504, 5KCM0812, 5KCM0512): 2 leti        

garancije 
● Modeli kavnih aparatov (5KCG0702, 5KCM0402, 5KCM0802, 5KCM1204,       

5KCM1208, 5KCM1209): 2 leti garancije 
● Modeli kavnih aparatov (5KES2102): 3 leta garancije 
● Model aparata za hladno varjenje kave (5KCM4212SX): 2 leti garancije 
● Model posode z digitalno tehtnico (KCG0799SX): 2 leti garancije 
● Modeli aparatov za pripravo napitkov (5KSS1121): 2 leti garancije 
● Keramične sklede za kuhinjske robote 5KSM2CB5: 5 let garancije 
● Izbirni dodatki za kuhinjske robote, mešalnike, opekače, multipraktike, kuhalne         

robote in palične mešalnike: 2 leti garancije 
 

c) Garancijsko obdobje se začne z datumom nakupa, tj. datumom, na katerega je potrošnik kupil              
izdelek pri trgovcu ali družbi iz skupine KitchenAid.  
 

d) Garancija krije naravo izdelka brez napake. 
 

e) Izdajatelj garancije po svoji izbiri zagotavlja potrošniku naslednje storitve v okviru te            
garancije, če se napaka pojavi med garancijskim obdobjem: 
 
- popravilo okvarjenega izdelka oz. dela izdelka; ali 
- zamenjavo okvarjenega izdelka oz. dela izdelka. Če izdelek ni več na voljo, ima 

izdajatelj garancije pravico, da izdelek zamenja z izdelkom enake ali višje vrednosti. 
 

f) Če želi potrošnik podati garancijski zahtevek, se mora obrniti na servisni center družbe             
KitchenAid v posamezni državi  
 
C.DUISBERG KG 
Porschestrasse 11 
A-1230 Wien 
telefonska številka: +385 98 218987 
 
Obrnite se na naš center za pomoč strankam: 
Filco d.o.o 
Rozmanova ulica 6 
1000 Ljubljana, 
Slovenia 
 
telefonska številka: +386 14 38 59 20 
 
ali neposredno na izdajatelja garancije na naslovu KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3,            
Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgija. 
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g) Stroške popravila, vključno z nadomestnimi deli, in stroške pošiljanja za dostavo izdelka oz.             
dela izdelka brez napake krije izdajatelj garancije. Izdajatelj garancije nosi tudi stroške            
pošiljanja za vračilo okvarjenega izdelka oz. dela izdelka, če izdajatelj garancije ali servisni             
center družbe KitchenAid v posamezni državi zahteva vračilo okvarjenega izdelka oz. dela            
izdelka. Stroške ustrezne embalaže za vračilo okvarjenega izdelka oz. nadomestnega dela           
nosi potrošnik sam. 
 

h) Če želi potrošnik podati garancijski zahtevek, mora posredovati račun ali potrdilo o nakupu             
izdelka. 
 

2) OMEJITVE GARANCIJE  
 

a) Garancija velja samo za izdelke, ki se uporabljajo v zasebne namene in ne v profesionalne ali                
komercialne namene. 
 

b) Garancija ne velja za običajno obrabo, v primerih nepravilne ali neprimerne uporabe,            
neupoštevanja navodil za uporabo, uporabe izdelka pri napačni električni napetosti,          
namestitve in uporabe, ki kršita veljavne električne predpise, in uporabe sile (npr. udarcev). 
 

c) Garancija ne velja, če je izdelek spremenjen ali predelan, npr. predelave izdelkov z napetostjo              
120 V na izdelke z napetostjo 220–240 V. 
 

d) Zaradi izvajanja garancijskih storitev se garancijsko obdobje ne podaljša, prav tako ne začne             
teči novo garancijsko obdobje. Garancijsko obdobje za nameščene nadomestne dele se konča            
z garancijskim obdobjem za celotni izdelek. 
 

e) Nadaljnji ali drugi zahtevki, zlasti odškodninski zahtevki, so izključeni, razen če je            
odgovornost obvezna v skladu z zakonodajo. 
 

Po poteku garancijskega obdobja ali za izdelke, za katere garancija ne velja, se lahko končni               
uporabniki še vedno obrnejo na servisne centre družbe KitchenAid, če imajo kakšna vprašanja ali              
potrebujejo informacije. Dodatne informacije so na voljo tudi na našem spletnem mestu:            
www.kitchenaid.eu 
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