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Využití produktů bez obav
Rozbitý displej telefonu, politý notebook či prasklá obrazovka monitoru? Pro nás žádný 
problém. Produkt bezplatně opravíme či vyměníme po celou dobu platnosti exkluzivní 
ochrany Happy Care a to už ode dne nákupu výrobku. Užijte si naplno Vámi zakoupený 
produkt a neobávejte se neočekávaných nehod. Navíc opravu či výměnu řešíte vždy ve 
spolupráci s Electro World, takže se nemusíte bát nesnází.

Prodloužená záruka
Ve většině případů Vám ochrana Happy Care prodlužuje standardní záruku výrobce, 
a to až na 5 let. Navíc po celou dobu kryje i mechanické poškození  či poškození vodou 
v důsledku nehody, na což je standardní záruka krátká.

Oprava či nový výrobek zdarma
Vždy se nejprve snažíme zařídit opravu Vašeho výrobku a poté pokud není oprava tím 
nejlepším řešením, tak Váš výrobek vyměníme za nový výrobek minimálně stejných 
parametrů.

Bez ztráty cenové hodnoty
S ochranou Happy Care má Vámi zakoupený výrobek stále stejnou hodnotu jako v den 
nákupu. Nezajímá nás jeho staří a je nám jedno, zda se nehoda stane týden po koupi 
nebo měsíc před skončením její platnosti. Nemusíte se bát! Vždy dostanete minimálně 
výrobek stejných parametrů. Žádný úbytek hodnoty z důvodu časové ceny, žádná 
amortizace.

Ani korunu navíc
Každá oprava, případně výměna výrobku je vždy zcela zdarma. Kromě pořizovací 
ceny exkluzivní ochrany Happy Care neplatíte ani korunu navíc a nemusíte se tak bát 
žádných skrytých nákladů.

Komfortní oprava doma
Pokud bydlíte do vzdálenosti 50 km od jakékoliv prodejny Electro World, tak u velkých 
domácích spotřebičů, televizorů (nad 42") a jiných výrobků nad 20 kg Vám zařídíme  
opravu či diagnostiku závady u Vás doma. Pokud to nebude možné přímo na místě, tak 
zařídíme odvoz spotřebiče zdarma.

Celosvětová ochrana
Je jedno zda se Vám produkt poškodí doma, na výletě nebo na dovolené. Ochrana 
Happy Care Vám nabízí krytí neočekávaných nehod celosvětově.

Jednoduše a rychle
Jediné co je třeba v případě nehody, tak nahlásit škodu telefonicky nebo elektronicky 
na internetu a zastavit se i s poškozeným produktem na naší prodejně. V tu chvíli 
začínáme řešit opravu, případně výměnu Vašeho výrobku.



Pračky
■  nejrůznější předměty uvíznou ve vypouštěcí hadici
■  poškodí se zavírací mechanismus (dvířka pračky)
■  dojde k poškození ovládacího panelu

Ledničky
■  dojde k poškození poliček, šuplíků, úchytek nebo těsnění
■  špatně fungující kompresor
■  nefunkční termostat

CO SE NEJČASTĚJI STÁVÁ?

Bílá 
elektronika
(pračky, myčky, sušičky, 
žehličky, vysavače, ...)

Příklad ze života:
Zákaznice si zakoupila k pračce LG v hodnotě 11 499 Kč ochranu Happy Care na 60 
měsíců za 2699 Kč. 8 měsíců po skončení standardní záruky (24 měsíců) omylem zavadila 
o otevřená dvířka pračky a vytrhla je z pantů. Nejen, že měla zdarma výjezd technika až 
domů, i když se jednalo o nezáruční opravu mechanického poškození, ale také i když pračka 
byla po standardní záruce, tak jsme závadu opravili u zákaznice doma a to v rámci ochrany 
Happy Care bez dalších nákladů (standardní cena opravy by se pohybovala kolem 3950 Kč).

Co jste možná nevěděli: každá 4. pračka zakoupená společně s ochranou Happy Care se 
nám vrací na opravu s mechanickým poškozením nebo v rámci prodloužené záruky.

Co jste možná nevěděli: každá 5. lednice zakoupená společně s ochranou Happy Care se 
nám vrací na opravu s mechanickým poškozením nebo v rámci prodloužené záruky.



Černá 
technika
 
(televizory, mp3 přehrávače, 
DVD přehrávače, ...)

Televizory
■  dojde k mechanickému poškození panelu
■  dálkový ovladač přestane fungovat nebo je poškozen
■  nefunkční příslušenství (3D brýle, zdrojový kabel)
■  projeví se vada na základní desce televizoru

Příklad ze života:
Zákazník si u nás zakoupil televizor Samsung 46" v hodnotě 17 999 Kč s ochranou Happy 
Care na 36 měsíců za 2254 Kč, při instalaci domácího kina omylem zavadil o televizor 
na stolku, který spadnul a praskla obrazovka. Oprava nebyla rentabilní, zákazníkovi jsme 
tedy televizor vyměnili v rámci ochrany Happy Care za novější model v ceně původního 
televizoru (již nebyla možnost vyměnit za model stejný).

CO SE NEJČASTĚJI STÁVÁ?

Co jste možná nevěděli: každá 5. televize zakoupená společně s ochranou Happy Care se 
nám vrací na opravu s mechanickým poškozením nebo v rámci prodloužené záruky.

Domácí kina
■  přestane fungovat disková mechanika
■  nefunkční dálkové ovládání
■  dojde k poškození reproduktorů

Přenosné DVD přehrávače
■  dojde k nechtěnému poškození příslušenství
■  poškozené kloubové uchycení obrazovky



Počítače
/ tablety
(notebooky, stolní počítače,
tablety, herní konzole, ...)

CO SE NEJČASTĚJI STÁVÁ?

Příklad ze života:
Zákazník si u nás zakoupil tablet Samsung 10,1" v ceně 10 389 Kč s ochranou Happy 
Care na 24 měsíců v hodnotě 3209 Kč. Při venčení psa zákazník poslouchal hudbu, za-
kopl a rozbil displej tabletu. Oprava tohoto typu displeje by stála kolem 5045 Kč (jedná se 
o nezáruční opravu), zákazník však měl zakoupenou naši ochranu Happy Care, tak jsme 
mu displej tabletu opravili bez jakýchkoliv dalších nákladů.

Notebooky
■  polití notebooku tekutinou (převržená sklenice na psacím stole)
■  dojde k mechanickému poškození nabíječky
■  nehoda způsobená dítětem (zatáhne za kabel, převrhne notebook)
■  mechanické poškození z důvodu nepředvídaného pádu na zem
■  projeví se závada základní desky
Co jste možná nevěděli: každý 3. notebook zakoupený společně s ochranou Happy Care 
se nám vrací na opravu s mechanickým poškozením.

Tablety
■  v důsledku nepředvídané nehody dojde k poškození displeje
■  dojde k poškození příslušenství (datový kabel, nabíječka, ...)
Co jste možná nevěděli: každý 4. tablet zakoupený společně s ochranou Happy Care se 
nám vrací na opravu s mechanickým poškozením.



Příklad ze života:
Zákazník si u nás zakoupil telefon Sony Xperia v ceně 8299 Kč, k tomu si zakoupil ochranu 
Happy Care za 1239 Kč na 6 měsíců, telefon zákazníkovi vyklouznul z kapsy a při pádu 
na zem prasknul displej. Displej jsme zákazníkovi opravili v rámci ochrany Happy Care 
bez jakýchkoliv dalších nákladů, i když normálně by oprava prasklého displeje (jedná se 
o nezáruční opravu) stála 3995 Kč.

Mobilní telefony
■  dochází k mechanickému poškození displeje
■  telefon nepředvídaně spadne do vody (toaleta, vana, ...)

GPS navigace
■  samotná navigace vypadne z držáku
■  dojde k mechanickému poškození pádem na zem

Mobilní 
telefony
(mobilní telefony, GPS navigace, ...)

CO SE NEJČASTĚJI STÁVÁ?

Co jste možná nevěděli: každý 4. mobilní telefon zakoupený společně s ochranou Happy 
Care se nám vrací na opravu s mechanickým poškozením.



Co Happy Care kryje?
Neočekávané nehody, např.:

■  pád výrobku
■  shození výrobku domacím mazlíčkem
■  rozbití způsobené dětmi
■  přepětí v sítí
■  poruchy elektrického napětí

Neúmyslné poškození vodou či vlhkostí, např.:
■  pád do vody
■  polití výrobku vodou

Příslušenství, které je součástí balení.
Běžné závady po záruční lhůtě*.
Funkční vady výrobku.
*pouze u výrobků, kde platnost Happy Care je delší než standardní záruční lhůta

Co Happy Care nekryje?
■  „kosmetické“ vady
■  závady kryté dvouletou zárukou výrobce
■  součástky, které podléhají běžnému opotřebení (baterie, ...)
■  úmyslné poškození
■  softwarový virus
■  ztrátu a krádež
■  zemětřesení, tornádo, povodeň
■  spotřební materiál (tonery, žárovky, ...)

)



O pojišťovateli 

Co dělat v případě škody

Moderna Försäkringar je švédskou pojišťovací společností nabízející rozsáhlé portfolio 
pojistných produktů. Společnost je jednou z největších na trhu v oblasti pojišťování 
poškození výrobků s více než 2 000 000 aktivních pojištění dnes.

MAI INSURANCE BROKERS s.r.o. je součástí největší nezávislé sítě pojišťovacích 
a zajišťovacích makléřů ve střední a východní Evropě a je likvidátor škodních událostí 
z produktového pojištění Happy Care pro Moderna Försäkringar.

Pojistitelem se rozumí pojišťovna Moderna Försäkringar, identifi kační číslo 516403-8662, 
se sídlem na adrese Box 7830, 103 98 Stockholm, Švédsko. Moderna Försäkringar je 
členem skupiny Tryg Forsikring A/S, erhvervs og selskabsstyrelsen CVR-č. 24260666, 
Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Dánsko.

Přestal Váš výrobek fungovat? Prosím zkontrolujte platnost záruční doby a pokud ještě 
nevypršela, kontaktujte Vaše nejbližší servisní středisko.

Byl Váš výrobek poškozen náhlou či neočekávanou vnější událostí či vypršela již Vaše 
záruční doba? Prosím kontaktujte naše Happy Care reklamační centrum a nahlaste 
reklamaci. Obvykle stačí jen jeden telefonát k vyřešení Vašeho problému.

Telefon: +420 226 284 240
Provozní doba: Po – Pá 9:00 – 18:00

Kompletní podmínky najdete na prodejnách Electro World nebo na www.happycare.cz. 

Zeptáme se Vás na detaily ohledně reklamace a poskytneme Vám pomoc v podobě opravy 
či výměny výrobku. Během telefonátu mějte, prosím, pojistnou smlouvu u sebe.
Reklamaci můžete také podat 24 hodin denně na www.happycare.cz.


