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Koľkokrát v živote ste si povedali
„Istota je istota“KUPÓN 

Benefit Servis 5 rokov

Hodnota kupónu vrátane DPH je 40 €
Podmienkou platnosti „MORA Benefit servisu 5 rokov“ je registrácia
na www.mora.sk/registracia do 14 dní od dátumu kúpy výrobku.
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MORA – Benefit servis – 5 rokov
Zakúpením tohto kupónu zákazník získava počas ďalších 36 mesiacov (nad rámec zákonnej záručnej lehoty) nárok na bezplatnú 
výmenu alebo opravu nižšie uvedených súčastí výrobku, prácu a výjazd zmluvného servisného technika Gorenje Slovakia, s.r.o. 
Nevzniká však nárok na výmenu výrobku v prípade opakovaných opráv a pod. Zákazník tieto skutočnosti berie na vedomie 
a s týmito podmienkami súhlasí.

Chladničky a mrazničky – na funkciu chladiaceho okruhu, tj. kompresor (okrem relé, ochrany a elektrickej inštalácie 
kompresora), kondenzátor, výparník, filterdehydrátor, kapilára, spojovacie potrubie.

Vstavané rúry – na programovacie hodiny, vykurovacie telesá rúry, ventilátor, spínače, popraskanie smaltu rúry.*

Varné platne sklokeramické a indukčné – na elektronický modul, prepínače, indikátor zostatkového tepla, termostat, varné 
zóny, poistku, sklokeramickú varnú platňu s výnimkou mechanického poškodenia platne spôsobené používaním, ktoré je 
v rozpore s návodom na používanie.

Umývačky riadu – na vyhrievacie teleso, termostat, vypúšťacie čerpadlo, pretečenie nádrže umývačky.

MORA Benefit servis 5 rokov nie je možné uplatniť pri bežnom opotrebení výrobku, alebo jeho častí (filtre, prirodzené zmeny 
farby plastov, atď.) MORA Benefit servis 5 rokov je možné uplatniť iba na výrobky uvedené na slovenský trh spoločnosťou Gorenje 
Slovakia, s.r.o.

Podmienkou platnosti „Mora Benefit servisu 5 rokov“ je registrácia na www.mora.sk/registracia do 14 dní 
od dátumu kúpy výrobku.

Akékoľvek prípadné otázky smerujte na obchod@gorenje.sk, telefonicky 
na bezplatnej linke 0800 105 505 alebo tiež písomne   na adresu Gorenje Slovakia, s.r.o., 
Hodžovo námestie 2/A, 811 06 Bratislava.

*  Týka sa len prípadov bez známok mechanicky narušeného povrchu napr. odlúpnutie smaltu pri pnutí 
materiálu. Naopak reklamácie mechanicky poškodeného smaltovaného povrchu, napr. poškriabanie 
či bežné opotrebovanie pri výsuve plechov u rúr s prelismi, nebudú uznávané.


