
Podaljšana garancija za izdelke za moško nego Philips 
 

Pogoji podaljšane garancije za izdelke za moško nego Philips 

 
Philips Personal Health nudi običajno garancijo za svoje proizvode za dve (2) leti od dneva nakupa. V nadaljevanju 
lahko preberete pogoje običajne garancije. Poleg običajne garancije za dve (2) leti lahko dobite tudi podaljšano 
garancijo, ki traja eno (2+1), dve (2+2) ali tri (2+3) leta. V tem dokumentu so navedeni vsi pogoji za koriščenje 
dodatne, podaljšane garancije. 
 

- Philips Personal Health za svoje izdelke nudi običajno garancijo za dve leti od dneva nakupa. V primeru okvar, nastalih 
zaradi napak v materialu ali pri sami izdelavi, bo Philips Personal Health popravil ali zamenjal izdelek na lastne stroške. 

- Philips Personal Health bo kril stroške popravila ali zamenjave samo ob predložitvi dokazov, kopije računa, kjer je 
vidno, da dan oddaje izdelka na servis še spada v obdobje trajanja garancije. Garancija ne velja za izdelke in/ali dele 
izdelkov, ki so podvrženi obrabi, ki se smatrajo za potrošne dele ali so izdelani iz stekla. - Garancija ne velja za 
poškodbe ali okvare, nastale zaradi napačne uporabe ali nepravilnega vzdrževanja (npr. za dele, ki so se zlepili zaradi 
vodnega kamna), ali posledično zaradi zamenjav oz. popravil, ki so jih izvršile za Philips Personal Health nepooblaščene 
osebe. 

- Ta naprava je namenjena izključno za domačo uporabo. V kolikor se z njo ne rokuje pravilno, se jo uporablja v 
profesionalne ali polprofesionalne namene, ali če uporabnik ne upošteva navodil iz priročnika za uporabo, garancije ni 
mogoče uveljavljati in Philips ne odgovarja za morebitno nastalo škodo. 

- Da bi se zagotovila pravilna uporaba naprave, mora uporabnik strogo upoštevati vsa navodila v priročniku za uporabo 
ter se vzdržati vseh postopkov ali načinov uporabe, ki so v priročniku opisani kot nezaželeni oz. zanje velja opozorilo, 
da so škodljivi 

 

Podaljšana garancija 
 
Kupci, ki želijo koristiti možnost podaljšane garancije za izdelke za moško nego Philips v času promocije, morajo v 
roku največ 3 mesecev od dneva nakupa: 

 
1. Obiskati stran Promocije in se vključiti v promocijo s klikom na "Registrirajte svoj izdelek", zatem pa 
upoštevati naslednje korake: 
a. Po obisku prej navedenega dela strani "Registrirajte svoj izdelek" bo uporabnik preusmerjen na stran 
https://secure.philips.si/myphilips/registerUser.jsp, kjer se bo lahko prijavil s svojim uporabniškim računom 
MyPhilips. Če uporabnik še nima uporabniškega računa, ga mora ustvariti tako, da posreduje naslednje 
obvezne podatke: ime, naslov, datum rojstva, naslov e-pošte, geslo, potrditev gesla. Uporabnik se v svoj račun 
lahko prijavi preko svojega uporabniškega računa na eni od naslednjih družbenih omrežij: Facebook, Twitter in 
LinkedIn. 
b. Po ustvarjenju ali prijavi v uporabniški račun mora uporabnik slediti naslednjim korakom: 
1. pristopiti k "Registraciji izdelka" 
2. vpisati šifro izdelka, kupljenega v promocijskem obdobju  
3. navesti datum nakupa 
4. naložiti dokazilo o nakupu (skeniran račun ali fotografijo fiskalnega računa) (ta korak je obvezen za 
preverjanje pravilnosti registracije ter aktiviranje podaljšane garancije) 
5. zaključiti registracijo s klikom na "Registriraj" 
 
Za dodatno garancijo za eno (2+1), dve (2+2) ali tri (2+3) leta veljajo isti pogoji kot za običajno garancijo, ki se predložijo z 
izdelkom. Dodatna garancija velja samo, če so podatki, ki jih je uporabnik navedel ob registraciji, resnični in pravilni ter, če je bila 
registracija izvršena in predana podjetju Philips v času trajanja promocije. 
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Izdelki: 
 

 

2 + 1 
AT756/16 HC7650/15 S5572/06 SBG315/15 

BG105/10 MG1100/16 S5572/10 SBT720/15 

BG2024/15 MG3710/15 S5630/12 SP9820/12 

BG2026/32 MG3720/15 S5672/41 SP9860/13 

BG2036/32 MG3730/15 S6620/11 SP9861/16 

BG3010/15 MG3740/15 S6630/11 SP9862/14 

BG3015/15 QC5115/15 S6640/44 SP9863/14 

BG5020/15 QC5130/15 S6680/26 SW3700/07 

BT1005/10 QT4000/15 S7310/12 SW5700/07 

BT1216/10 QT4002/15 S7310/67 SW6700/14 

BT3206/14 QT4005/15 S7311/66 S5250/06 

BT3207/14 QT4015/16 S7312/12 S5320/06 

BT3216/14 S1100/04 S7370/12 S5400/06 

BT3226/14 S1110/04 S7510/41 S5400/26 

BT3236/14 S1310/04 S7520/41 S5420/06 

BT5200/15 S1510/42 S7530/50 S5510/45 

BT5205/16 S1520/04 S7720/26 S5530/06 

BT5502/15 S3110/06 S7780/64 S5550/06 

BT5503/85 S3120/06 S7930/16 S5550/44 

BT5515/15 S3510/06 S7940/16 SW7700/67 

BT7204/85 S3520/06 S7960/17 BT9297/15 

BT7205/15 S5050/64 S7970/26 BT9810/15 

BT7210/15 S5070/65 S9031/12 BT9820/15 

BT7500/15 S5073/62 S9041/12 HC5610/15 

BT7501/85 S5100/06 S9111/31 HC5612/15 

BT7510/15 S5110/06 S9151/31 HC5630/15 

BT7512/15 S5130/06 S9521/31 HC5632/15 

BT7520/15 S5150/26 S9711/31 HC5650/15 

SW6710/15 SW9700/67 HC7460/15  
2 + 2 

MG5720/15 MG5730/15 MG5740/15  
2 + 3 

HC3400/15 HC3530/15 HC9450/15 HC3521/15 

HC3410/15 HC3535/15 MG7720/15 HC5450/80 

HC3418/15 HC3588/15 MG7735/15 HC3522/15 

HC3420/15 HC5410/15 MG7735/25 HC7650/15 

HC3505/15 HC5440/15 MG7745/15 HC5450/15 

HC3510/15 HC5440/80 MG7770/15 HC3520/15 

HC3510/85 HC5440/85 MG7785/20  



 


