
Kontakta oss:
www.electrolux.se
(telefon, chatt, bokning av  
servicetekniker m.m.)
0771-76 76 76

Garanti på dina vitvaror från Electrolux
Dina maskiner från Electrolux ska fungera felfritt under lång tid. Skulle du ha oturen att  
få ett exemplar som inte gör det, hjälper garantin dig. Electrolux erbjuder 5 års garanti  
på våra vitvaror. 
Alla våra tekniker är certifierade specialister på Electrolux-produkter och vi använder  
oss endast av originalreservdelar.  

Vårt löfte
Du kan alltid höra av dig till oss om du har frågor kring funktion, användning eller söker 
inspiration kring din nya produkt från Electrolux. I vårt kundcenter finns kunniga och  
lyhörda medarbetare som ser fram emot att prata med dig. Det är vårt löfte. 

Garanterad sinnesro
Att registrera sin produkt tar bara ett par minuter. Efter registreringen får du kampanj- 
erbjudanden samt löpande tips och råd om hur du på bästa vis tar hand om din nya  
Electrolux-produkt. .

Tillhandahållare av  
servicegarantin är:
Electrolux HemProdukter AB, 
105 45 Stockholm
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Garantibevis
Till boende i:

Byggt av:

Referensnummer: 
(Uppges vid kontakt  
med Electrolux Service)

Garantin gäller t.o.m:



Garantivillkor
Garantin omfattar fel på produkten som orsakats av material- och produktionsfel  
och gäller endast varor som köpts för privat bruk. 

Produktgarantin täcker endast ursprungliga fel, d.v.s. fel som fanns på produkten vid 
leverans. Dessa fabrikationsfel ska konstateras av auktoriserad servicetekniker, var  
på du som kund får felet åtgärdat utan kostnad. 

Garantin gäller endast i Sverige. Detta dokument är en värdehandling och gäller  
som garantibevis. Förvara dokumentet väl eftersom det skall kunna uppvisas om du 
behöver utnyttja garantirätten. 

Lämna gärna en recension på dina nya Electrolux-produkter genom att gå in på 
 respektive modell på hemsidan. Om du också registrerar dina produkter på vår 
 hemsida har du möjlighet att ta del av våra förmånliga erbjudanden, kan beställa 
servicebesök online och se status på garantin. 
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	Garantin gäller t: 
	o: 
	m: 2027-06


	Till Boende i: Hökälla Säteri Punkthus 12
	Byggt av: Peab Sverige AB  
	Referensnummer: 5012426814


