
KitchenAid Garanciális Feltételek (a továbbiakban: „Garancia”)  
 
A KitchenAid Europa Inc., Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgium (a            
továbbiakban: „Garanciavállaló”) az alábbi feltételek szerint ad Garanciát a fogyasztónak minősülő           
végfelhasználónak:  
 
A Garancia a végfelhasználó által a termék értékesítőjével szemben érvényesíthető, jogszabály           
szerint kötelező jótállás és garanciális jogok kiegészítéseként értelmezendő, és sem nem korlátozza,            
sem nem befolyásolja ezeket.  

 
1) A GARANCIA HATÓKÖRE ÉS FELTÉTELEI  

 
a) A Garanciavállaló a Garanciát azokra az 1.b) pont alatt említett termékekre vállalja,            

amelyeket a fogyasztó valamely értékesítőtől vagy a KitchenAid Csoport valamely          
vállalatától vásárolta az Európai Gazdasági Térség valamely országában, Moldovában,         
Montenegróban, Oroszországban, Svájcban vagy Törökországban. 

 
b) A garanciális időtartam a vásárolt terméktől függ, az alábbiak szerint: 

● 3,3 literes robotgépmodellek (5KSM3311): 5 év Garancia 
● 4,8 literes robotgépmodellek (5KSM125, 5KSM150, 5KSM156, 5KSM175,       

5KSM185PS, 5KSM180): 5 év Garancia 
● 4,8 literes robotgépmodellek (5K45SS, 5KSM45, 5KSM95, 5KPM5): 2 év Garancia 
● 6,9 literes robotgépmodell (5KSM7580): 5 év Garancia 
● 6,9 literes robotgépmodell (5KSM7591): 2 év Garancia 
● 6,9 literes robotgépmodellek (5KSM7990): 1 év Garancia 
● Turmixgépmodellek (5KSB5553): 3 év Garancia 
● Turmixgépmodellek (5KSB1585, 5KSB5075, 5KSB1565): 2 év Garancia 
● Turmixgépmodellek (5KSB5080): 7 év Garancia 
● Turmixgépmodellek (5KSB8270, 5KSB7068, 5KSB6060): 10 év Garancia 
● Turmixgépmodell (5KSCB1B0) : 1 év Garancia 
● Multifunkciós konyhagépmodellek (5KFP0925, 5KFP1335, 5KFP1644): 3 év       

Garancia 
● Multifunkciós konyhagépmodellek (5KFP0919, 5KFP0719, 5KFP0516): 2 év       

Garancia 
● Multifunkciós konyhagépmodellek (5KFP1325): 2 év Garancia 
● Aprítógépmodellek (5KFC3515, 5KFC3516): 2 év Garancia 
● Főző-robotgép modellek (5KCF0103, 5KCF0104): 3 év Garancia 
● Multi-cooker modellek (5KMC4241, 5KMC4244, 5KST4054): 2 év Garancia 
● Botmixermodellek (5KHB3581, 5KHB3583): 3 év Garancia 
● Botmixermodellek (5KHB2571, 5KHB2570, 5KHB2531, 5KHB1231): 2 év Garancia 
● Botmixermodellek (5KHBC212, 5KHBC414): 2 év Garancia 
● Botmixermodellek (5KHM9212, 5KHM5110): 2 év Garancia 
● Kenyérpirító-modellek (5KMT2204, 5KMT4205): 5 év Garancia 
● Kenyérpirító-modellek (5KMT221, 5KMT2116, 5KMT4116, 5KMT2115,     

5KMT3115, 5KMT5115): 2 év Garancia 
● Vízforralómodellek (5KEK1522): 3 év Garancia 
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● Vízforralómodellek (5KEK1222, 5KEK1722, 5KEK1322SS, 5KEK1565): 2 év       
Garancia 

● Gyümölcsprésmodellek (5KVJ0111): 5 év Garancia 
● Gyümölcsprésmodellek (5KVJ0332, 5KVJ0333): 2 év Garancia 
● Kávékészítő-modellek (5KES0503, 5KES0504, 5KCM0812, 5KCM0512): 2 év       

Garancia 
● Kávékészítő-modellek (5KCG0702, 5KCM0402, 5KCM0802, 5KCM1204): 2 év       

Garancia 
● Kávékészítő-modellek (5KES2102): 3 év Garancia 
● Hideg áztatásos kávékészítő-modell (5KCM4212SX) : 2 év Garancia 
● Digitális kijelzős kancsómodell (5KCG0799SX) : 2 év Garancia 
● Italkészítő-modellek (5KSS1121): 2 év Garancia 
● Robotgépekhez való kerámia keverőtálak 5KSM2CB5 : 5 év Garancia 
● Opcionális tartozékok Artisan robotgép, turmixgép, kenyérpirító, multifunkciós       

konyhagép és botmixer mellé: 2 év Garancia 
 
 

c) A garanciális időszak a vásárlás dátumával veszi kezdetét, tehát attól a naptól, amikor             
valamely fogyasztó a terméket egy értékesítőtől vagy a KitchenAid Csoport valamely           
vállalatától megvásárolta.  
 

d) A Garancia a termék hibátlan állapotára vonatkozik. 
 

e) A Garanciavállaló saját döntése alapján az alábbi szolgáltatásokat köteles biztosítani a           
fogyasztó számára a jelen Garancia értelmében, amennyiben a garanciális időszak alatt           
meghibásodás lépne fel: 
 
- A meghibásodott termék vagy termékalkatrész javítása, vagy 
- A meghibásodott termék vagy termékalkatrész cseréje. Amennyiben egy termék már 

nem áll rendelkezésre, a Garanciavállaló jogosult valamely azonos vagy magasabb 
értékű termékre cserélni a meghibásodott terméket. 

 
f) Ha a fogyasztó szeretne keresetet indítani a Garancia hatálya alatt, forduljon az adott ország              

KitchenAid szervizközpontjához: Duisberg Kft. 1105 Budapest, Gergely utca 13-15,         
telefonszám: +36 70 519 4000, vagy pedig közvetlenül a Garanciavállalóhoz: KitchenAid           
Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgium. 
 

g) A javítás költségeit, a pótalkatrészeket is beleértve, valamint a hibátlan termék vagy            
termékalkatrész kiszállításának postai költségeit a Garanciavállaló köteles állni. A         
Garanciavállaló emellett köteles viselni a meghibásodott termék vagy termékalkatrész         
visszajuttatásának postai költségeit is, amennyiben a Garanciavállaló vagy az adott ország           
KitchenAid ügyfélszolgálata a meghibásodott termék vagy termékalkatrész visszaküldése        
mellett döntött. Ezzel szemben a fogyasztó köteles viselni a meghibásodott termék vagy            
termékalkatrész visszaküldéséhez szükséges megfelelő csomagolás költségeit. 
 

h) A fogyasztó köteles bemutatni a termék vásárlását igazoló nyugtát vagy számlát annak            
érdekében, hogy keresetet indíthasson a Garancia hatálya alatt. 
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2) KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS  
 

a) A Garancia kizárólag személyes célokra használt termékekre vonatkozik, és nem vonatkozik           
professzionális vagy kereskedelmi célokra használt termékekre. 
 

b) A Garancia nem vonatkozik a normális jelenségként tekintendő elhasználódás vagy kopás, a            
nem megfelelő használat vagy visszaélés, a használati utasítások betartásának hiánya, a           
termék nem megfelelő elektromos feszültség melletti használata, a vonatkozó elektromossági          
előírások megsértésével végzett telepítés és működtetés, valamint erőszakos használat (pl.          
ütések) esetére. 
 

c) A Garancia érvényét veszti, amennyiben a terméket módosították vagy átalakították, pl. 120            
volttal működő termékeket 220–240 volttal működő termékekké. 
 

d) A garanciális szolgáltatások iránti igény kizárólag a garanciális időszakon belül          
érvényesíthető, és az igénybe vételt követően nem veszi kezdetét új garanciális időszak. A             
beszerelt pótalkatrészekre vonatkozó garanciális időszak a teljes termékre vonatkozó         
garanciális időszakkal véget ér. 
 

A garanciális időszak lejártát követően, illetve azon termékekkel kapcsolatban, amelyekre nem           
vonatkozik a Garancia, a végfelhasználó kérdés esetén vagy további információ kérése céljából            
ugyanúgy fordulhat a KitchenAid ügyfélszolgálati központokhoz. További információkat        
webhelyünkön is talál: www.kitchenaid.eu 
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