
Kushtet e fushatës "S1 / S1R / S5 + 1 vit shtesë e garancisë 

 

1. Organizatori 

 

Organizatori i fushatës "S1 / S1R / S5 + 1 vit zgjatje e garancisë" (ketu e me pas e quajtur  

"Fushata") është Panasonic Marketing Europe GmbH me zyrën e saj të regjistruar në Hagenauer 

Strasse 43, 65203 Wiesbaden, duke vepruar përmes degës lokale Panasonic Marketing Europe 

GmbH, organizační složka Česká republika, me zyrën e saj të regjistruar në Praha 8, 

Křižíkova 148/34, 186 00, ID: 246 55 121, regjistruar në regjistrin tregtar të mbajtur nga Gjykata 

Komunale në Pragë, Seksioni A, Vendos 71469 (këtu e tutje "ne"). 

 

 

2. Zgjatja e garancise  dhe kushtet e pjesëmarrjes 

 

Shtyrja e garancisë prej 2 vjetësh * për produktin përkatës që është pjesë e fushatës do të zgjatet 

me 1 vit shtesë falas nëse blini një aparat fotografik LUMIX DC-S1 / S1K / S1M / S1R / S1RM / S5 / 

S5K (këtu e tutje "Produkt i fushatës") - në periudhën e fushatës nga 01.04.2021 deri më 

31.07.2021 (në tekstin e mëtejmë "Periudha e fushatës") në ndonjë prej dyqaneve tona të 

autorizuara - dhe regjistrojeni atë deri më 31.08.2021 në përputhje me këto kushte të fushatës 

 

Në vendet e mëposhtme, faqet e regjistrimit nuk janë të disponueshme dhe do t'ju jepet një 

certifikatë per zgjatjen e garancisë përmes rishitesit zyrtar në kohën e blerjes së Produktit të 

Fushatës: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Estonia, Letonia, Lituania , 

Rumani, Slloveni, në formë letre ose elektronike. 

 

Ju lutemi mbani certifikatën e zgjatjes së garancisë në një vend të sigurt. Ai do të shërbejë si provë 

e regjistrimit tuaj brenda Periudhës së Fushatës në rast të një kërkese garancie. 

 

Në rast të një kërkese garancie, certifikata e zgjatjes së garancisë dhe fatura origjinale e blerjes 

me numrin aktual të faturës dhe TVSH-në e treguar duhet të paraqiten në mënyrë që të merrni 

shërbimin e garancisë. Nëse të dhënat e sipërpërmendura dhe tuaja personale janë të pasakta 

ose të paplota, zgjerimi i garancisë nuk do të jepet. 

 

3. Pjesëmarrësit 

 

Pjesëmarrja është e mundur për persona privatë nga mosha 18 vjeç dhe për personat juridikë - 

përdorues të fundit të produkteve të fushatës. 

 

4. Kushtet tona te garancise 

 

Në të gjitha aspektet e tjera, zbatohen kushtet e përgjithshme të garancisë, të cilat mund të 

gjenden në: 

ALB www.videomobile.al 



5. Anketa e Konsumatorëve 

 

Me të marrë pjesë në këtë fushatë, ju gjithashtu mund të merrni pjesë në sondazhin tonë të 

klientëve. Zbatohet rregullorja jonë për mbrojtjen e të dhënave, shih Seksionin 6. 

 

6. Mbrojtja e të dhënave 

 

Zbatohet politika jonë e privatësisë, e cila mund të gjendet në: 

ALB www.videomobile.al 
 

7. Ligji i zbatueshëm 

 

Ligjet e Republikës Çeke zbatohen për këto kushte të fushatës, për përjashtimin e ligjit 

ndërkombëtar të konfliktit, veçanërisht Konventën e KB mbi kontratat për Shitjen Ndërkombëtare 

të Mallrave. 

 

8. Paefektshmëria e klauzolave individuale 

 

Nëse ndonjë klauzolë e këtyre kushteve të fushatës është e pavlefshme, vlefshmëria e kushteve 

të mbetura të fushatës do të mbetet e paprekur. 

 

Nëse keni ndonjë pyetje të mëtejshme, ju lutemi kontaktoni Qendrën e Kujdesit për Klientin 

Panasonic përmes telefonit:  

ALB +355 676000808 
 

Linja mund të jete me pagese. 

 

* Ju lutemi vini re se periudha e garancisë së prodhuesit në Hungari është 3 vjet. 


