
 

10 év Liebherr garancia 

A Liebherr garancia feltételei 
 

Az új CBNsda5723, CBNbda 5723, CBNsda5753 és CBNbsa5753 (promóciós 
készülék) készülékekkel a Liebherr először kínál olyan kombinált hűtő-fagyasztó 
készülékeket, amelyek elérik az A energiahatékonysági osztályt. A 2022.09.01. és 
2023.12.31 közötti (promóciós időszak) időszakban vásárolt promóciós eszközök 
esetén a Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1, A-9900 
Lienz/Austria (Liebherr) a promóciós eszköz (készülék) tulajdonosának önként 10 éves 
garanciát biztosít az alábbi feltételek szerint (Liebherr garancia). A Liebherr jelen 
garanciája a vásárlót a készülék eladójával szemben megillető, törvényben 
meghatározott jogokon túlmenően érvényes meghibásodásokra vonatkozik, mely 
garanciát a vásárló térítésmentesen érvényesíthet, korlátozás nélkül. 

 

I. Érvényességi terület 

A Liebherr garancia Magyarországon magáncélra beállított promóciós eszközökre 
vonatkozik, amelyeket a promóciós időszakban vásároltak. 
  

II. Garanciára kötelezett 

A garancia nyújtója a Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1, 
A-9900 Lienz, Ausztria. 

 

III. A Liebherr garancia időtartama és kezdete 

1. A Liebherr garancia 10 évre szól (garanciaidő). 

2. A jótállási idő akkor kezdődik, amikor a készüléket első használat céljából átadják 
annak a vásárlónak, aki a készüléket vásárolta.  

3. A jótállási időszakot a Liebherr garancia alá tartozó szerviz nem újítja meg és nem 
hosszabbítja meg. 

 

IV. A Liebherr garancia feltételei és érvényesítése 

A Liebherr akkor biztosítja a Liebherr garanciát, ha bizonyítható, hogy az alábbi 
követelmények teljesülnek: 

1. A készüléket első alkalommal vásárolták meg a Liebherrtől vagy a Liebherr által 
felhatalmazott eladótól, aki egy a Liebherr garancia hatálya alá tartozó vállalkozó. 

2. A készülék telepítése a Liebherr garancia keretein belül történik. 

3. A készülékkel kapott vásárlást igazoló bizonylatot bemutatják a Liebherr 
vevőszolgálatnak. 

4. A Liebherr garancia az V. bekezdés 3. pontja alatt szereplő eset kivételével nem 
ruházható át más készülékre. 

5. A készülék promóciós készülék.   



 

 

V. A Liebherr garancia tartalma és hatálya 

1. A jótállási idő alatt a készüléken fellépő, bizonyíthatóan anyag- vagy gyártási hibára 
visszavezethető meghibásodásokat a Liebherr ügyfélszolgálata vagy egy erre 
felhatalmazott Liebherr ügyfélszolgálat díjmentesen kijavítja, és az ezzel járó 
költségeket, különös tekintettel a munkaidőre, ill. az utazási költségeket és a 
szükséges további javítási anyagokat viselik. Amennyiben a belső felszerelés 
részeinek, valamint a fogantyúk és a fedőlemezek hiányosságairól van szó, a 
Liebherr fenntartja a jogot, hogy ingyenesen elküldje a megfelelő alkatrészeket a 
tulajdonosnak önálló beszerelésre. 

2. A Liebherr garancia nem vonatkozik a Liebherr-rel szemben ezen hiányok 
megszüntetésén túlmenően támasztott igényekre.  

3. Ha a javítás gazdaságtalan vagy nem lehetséges, a tulajdonos a meghibásodott 
készülék átadása fejében azonos vagy azzal egyenértékű új készüléket 
(pótkészülék) kap. Ha a Liebherr a Liebherr garancia keretében pótolja a 
készüléket, a Liebherr garancia hátralévő időtartama érvényes a pótkészülékre is. 

 

VI. A Liebherr garancia kizárása és megszűnése 

1. A Liebherr garancia nem vonatkozik olyan hibákra vagy hiányosságokra a 
készüléken, amelyek a következőkre vezethetők vissza: 

a. A használati és/vagy szerelési útmutató figyelmen kívül hagyása, hibás felállítás 
és/vagy hibás csatlakoztatás, nem rendeltetésszerű használat, szakszerűtlen 
kezelés vagy igénybevétel, valamint kopás. 

b. Külső hatások, pl. szállítási károk, lökés vagy ütés általi sérülés, időjárás vagy 
egyéb természeti események okozta károk. 

c. Javítások és változtatások, amelyeket nem a Liebherr-vevőszolgálat vagy egy 
meghatalmazott Liebherr-vevőszolgálati partner végzett. 

2. Nem vonatkozik továbbá a Liebherr garancia az ajtószigetelések hiányosságaira, 
beleértve az azokhoz fixen kapcsolódó részeket, pl. fedeleket és ajtókat, 
amennyiben azok hiányosságai az ajtószigetelés hiányosságára vezethetők vissza, 
továbbá a világítóeszközökre és az elöregedés nyomán bekövetkező optikai 
hiányosságokra sem. 

3. A Liebherr garancia megszűnik, ha a típustáblát vagy a készülék számát 
eltávolították, manipulálták vagy olvashatatlanná tették, vagy ha idegen eredetű 
alkatrészeket szereltek, csatlakoztattak a készülékre vagy a készülékbe, amelyek 
nem a Liebherrtől származnak, vagy nem alkalmasak a készülékkel történő 
alkalmazásra. 

 

VII. Elévülés 

A Liebherr garanciából következő, a jótállás időtartama alatt bejelentett hiányosság 
miatti igények 6 hónap múlva elévülnek. Az elévülési határidő a hiányosság 
észrevételének időpontjában kezdődik. 

 

 



 

VIII. Kapcsolattartási adatok garancia érvényesítése esetén 

Garanciális igény esetén kérjük, forduljon hozzánk telefonon vagy e-mailben 

LIEBHERR-HAUSGERÄTE LIENZ GMBH 

Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1 

A-9900 Lienz 

Tel.: +36 1 4801 183 

E-mail: sales.hu@liebherr.com 

 

 


