
Умови отримання споживачами додаткової (розширеної) гарантії  
на лімітовану серію товарів торгової марки «Braun» лімітованої серії  

 
1. Споживачі, які з 01.02.2021 року до 31.12.2021 року придбали на території України 

(в офіційних точках продажу товарів торгової марки «Braun», визначені в п. 3 даних Умов) товари 
лімітованої колекції торгової марки «Braun» (присвяченої 100-річному ювілею торгової марки 
«Braun»), що зазначені в п. 2 цих Умов, мають можливість отримати розширену (додаткову) 
гарантію на такі товари.   

2. До товарів, на які споживачам може бути надана розширена (додаткова) гарантія 
(тривалістю до 5 років з дня придбання відповідного товару) відносяться наступні товари торгової 
марки «Braun»:  

- занурювальний блендер MQ9125XS; 
- занурювальний блендер MQ3135BK; 
- цитрус прес CJ3050BK; 
- парова праска SI5088BK; 
- компактна прасувальна система IS2058BK  
3. Офіційні точки продажу товарів торгової марки «Braun»: офіційні магазини Braun 

(розташовані за адресами: м. Київ, вул. Берковецька, 6Д та м. Київ, пр-т Степана Бандери, 23, а 
також інтернет-магазин: braun-market.com.ua). 

4. Для отримання розширеної (додаткової) гарантії на товари (що визначені в п. 2 цих Умов), 
споживач повинен у строк, до 31 грудня 2021 року (включно) зареєструвати придбаний ним товар 
на веб-сайті за посиланням  https://www.braunhousehold.com/uk-ua/product-registration та отримати 
електронний сертифікат на розширену (додаткову) гарантію. 

5. У разі виникнення гарантійного випадку, протягом строку дії розширеної (додаткової) 
гарантії (після закінчення строку дії основного гарантійного строку), споживач повинен 
звернутися до відповідного авторизованого сервісного центру (контакти авторизованих сервісних 
центрів в Україні, для кухонної техніки і техніки для дому Braun, можна дізнатись за телефоном 
гарячої лінії представництва. Телефон гарячої лінії компанії DeLonghi Group 0-800-503-507) та 
пред’явити (роздрукований або в електронному вигляді на відповідному технічному пристрої 
споживача) електронний сертифікат (отриманий відповідно до п. 4 цих Умов). 

6. Умови припинення розширеної (додаткової) гарантії або підстави відмови у гарантійному 
обмуровуванні, протягом строку дії розширеної (додаткової) гарантії визначаються загальними 
гарантійними умовами на товар, які визначені у гарантійному талоні та відповідних нормах 
чинного законодавства України.     
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