
I. Information rörande MediaMarkt PlusGaranti för konsumenter 

Denna information ger en översikt över innehållet i MediaMarkt PlusGaranti  (=Serviceavtal). Det 

kompletta Serviceavtalet består av denna information tillsammans med de bifogade allmänna 

villkoren. Denna PlusGaranti påverkar inte köparens rättigheter enligt lag. 
 

1. Serviceavtal 
 

Enligt Serviceavtalet kommer Serviceföretaget som anges i punkt 5 att, vid fel som omfattas av 

Serviceavtalet, återställa funktionaliteten hos den produkt som anges i Serviceavtalet och som ägs 

av köparen kommer att upprätthållas genom servicereparationer under avtalstiden mot en 

engångsbetalning av serviceavgifterna. Serviceavtal kan endast ingås av och gäller endast för 

privatkonsumenter. 

 
2. Serviceavgift och serviceärenden (se § § 2 och 4 i allmänna villkor) 

Serviceavgiften anges på fakturan eller kvittot och beror på produktens pris och typ av produkt. 

Serviceföretaget tar ansvar för reparation till full funktionalitet hos den produkt som omfattas av 

serviceavtalet vid service i följande fall:   

 

Design-, material- eller tillverkningsfel som inträffar tre år efter köpet (efter det att 

tillverkarens eller säljarens ansvar för fel upphört). 

 

3.  När service inte tillhandahålls (se § 2 i allmänna villkor) 

Service tillhandahålls inte för produktfel som inte är design-, material- eller  tillverkningsfel. Service 

tillhandahålls inte heller när det gäller produktfel som uppstår på grund av  design-, material- och 

tillverkningsfel som omfattas av tillverkarens garanti eller säljarens ansvar. I dessa fall måste 

köparen vända sig till tillverkaren eller säljaren. 

Produktens faktiska fel kommer att repareras. Ingen ersättning utgår för direkt eller indirekt skada, 

utebliven vinst, ideell skada eller följdskador. 

 

4. Köparens ansvar vid service (se § 5 i allmänna villkor) 

Vid behov av servicereparation måste köparen inom skälig tid efter det köparen märkt felet eller 

borde märkt felet rapportera detta till MediaMarkt (direkt i MediaMarkt butiken eller till MediaMarkts 

kundtjänst och kunna visa upp den ursprungliga fakturan eller kvittot från  MediaMarkt  (med 

angivande av inköpsdatum, modellnamn och PlusGaranti). All information som behövs för att 

bedöma serviceärendet måste tillhandahållas fullständigt och sanningsenligt. Brott mot dessa 

skyldigheter kan leda till att Serviceföretagets skyldighet att reparera upphör. 

 

5. Serviceavtalet, säljaren, Serviceföretaget  (se § 4 i allmänna villkor) 

Serviceavtalet börjar gälla 3 år efter köpet av produkten och betalningen av serviceavgiften till 

MediaMarkt och upphör 5 år efter köpet. 

MediaMarkt förmedlar Serviceavtalet i Serviceföretagets namn och för dennes räkning.  

Serviceföretaget och säljare av Serviceavtalet är Aqilo GmbH, Mooslackengasse 17, 1190 Wien, 

Österrike, Wiens Handelsregister: FN 170057i, kontakt@aqilo.com, www.aqilo.com. 



II. Allmänna villkor för MediaMarkt PlusGaranti för konsumenter 

För MediaMarkt Plusgaranti (Serviceavtal) gäller villkoren i informationen ovan under avsnitt I och 
dessa allmänna villkor. Kontanta återbetalningar är inte möjliga. Denna PlusGaranti kan endast 
ingås av och gäller endast köpare som är konsumenter. Denna PlusGaranti påverkar inte köparens 
rättigheter enligt lag. 

 
§ 1 Produkt som omfattas av Serviceavtalet 

Den produkt som omfattas av detta Serviceavtal är den elektroniska eller elektriska  produkt, 
inklusive originaltillbehör i förpackningen, som köpts från MediaMarkt  Sverige, och för vilken ett 
Serviceavtal såldes och registrerades samtidigt med köpet av produkten. Flyttbara enheter för 
datalagring, alla typer av programvara och data, drifttillbehör och förbrukningsmaterial omfattas inte. 

 
§ 2 Serviceåtagande 
 

Serviceföretaget äger rätt att välja att antingen reparera produkten till full funktionalitet eller att byta 
ut den ursprungliga produkten som anges i Serviceavtalet mot en annan. Serviceåtagandet omfattar 
endast oförutsedda och plötsligt uppkommande fel på produkten till följd av: 
 

Design-, material- eller tillverkningsfel som inträffar tre år efter köpet  
 

Inget serviceärende: Endast  design-, material- eller tillverkningsfel omfattas av åtagandet. 
Serviceföretaget tillhandahåller inte någon service (reparation) eller utbyte av produkt för fel som 
omfattas av tillverkarens garanti eller som omfattas av säljarens garanti eller övriga ansvar. 
Endast produktens faktiska fel kommer att repareras. Åtagandet omfattar inte ansvar för direkt eller 
indirekt skada, utebliven vinst, ideell skada eller följdskador.  

 
§ 3 Servicens omfattning 

Allt nödvändigt reparationsarbete, inklusive service- och reservdelar, och servicematerial kommer 
att tillhandahållas för att produkten ska återfå dess tidigare fullt fungerande skick. 

Om en reparation av produkten inte längre är kommersiellt gångbar kommer produkten att utbytas 
till en tekniskt nära jämförbar produkt eller så görs återbetalning av produktens värde till en 
presentkort som är giltigt i alla MediaMarkts varuhus i Sverige och på www.mediamarkt.se. En 
kontant återbetalning är inte möjlig. Produktens värde är, för alla produktgrupper utom stora 
vitvaror, det pris som anges på det ursprungliga inköpskvittot minus 40% fjärde året och 50% femte 
året efter produktens inköpsdatum. För stora vitvaror (såsom tvättmaskiner, torktumlare, kylskåp, 
frysar, diskmaskiner, spisar, ugnar och liknade produkter) är värdet på produkten det pris som 
anges på det ursprungliga inköpskvittot minus 20% fjärde och femte året efter produktens 
inköpsdatum.  

Om köparen på grund av detta avtal får en utbytesprodukt, övergår ägandet av den ursprungliga 
produkten med tillbehör till Serviceföretaget. 

  
§ 4 Serviceavgiften, serviceavtalet, avtalstiden 

Serviceavgiften kan endast betalas en gång per avtal. Denna engångsavgift kommer att mottas av 
MediaMarkt. Serviceavtalet ingås genom köp av produkten och betalning av engångsavgiften till 
MediaMarkt. 

Serviceavtalet består av det ursprungliga inköpskvittot för det Serviceavtal som avser den 
registrerade elektriska  eller elektroniska  produkten. Språket rörande detta Serviceavtal och 
kommunikationen rörande avtalet är svenska eller engelska. 

Serviceavtalet upphör senast 60 månader efter avtalets ingående eller tidigare när den ursprungliga 



produkten byts ut eller återbetalas enligt §3 av Serviceföretaget till följd av att den defekta 
produkten inte kan repareras. 

 

§ 5 Köparens ansvar vid service, ingen skyldighet att tillhandahålla service 

Köparen  måste använda den produkt som registrerats i Serviceavtalet på ett normalt, säkert och 
omsorgsfullt sätt och i enlighet med tillverkarens rekommendationer samt förvara produkten på ett 
säkert sätt (även under transport). 

Om ett serviceärende uppstår måste köparen inom skälig tid efter det köparen märkt felet eller 
borde märkt felet rapportera detta till MediaMarkt (direkt i ett MediaMarkt-varuhus eller genom att 
ringa MediaMarkts kundtjänst) innan någon reparation kan ske. Vidare måste köparen kunna visa 
upp den ursprungliga fakturan eller kvittot från säljaren (med angivande av inköpsdatum, 
modellnamn och PlusGaranti). All information som behövs för att bedöma serviceärendet måste 
tillhandahållas fullständigt och sanningsenligt. Om köparen bryter mot någon av reglerna i denna  § 
5 kan leda till att Serviceföretagets skyldighet att tillhandahålla service upphör. 

Köparen har inte rätt att få någon service om köparen till Serviceföretaget eller  MediaMarkt lämnar 
information som är bedräglig om de fakta som är viktiga för att fastställa orsakerna till eller 
omfattningen av service, eller som är vilseledande eller försöker vara vilseledande om dessa fakta, 
eller när köparen avsiktligt orsakar serviceärende.  

 
§ 6 Behandling av personuppgifter 
 

MediaMarkt samlar in och överför köparens personuppgifter till Serviceföretaget på uppdrag av 
Serviceföretaget. Serviceföretaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av köparens 
personuppgifter. Serviceföretaget, och dess leverantörer, behandlar de personuppgifter som lämnas 
i samband med att Serviceavtalet ingås, samt även andra personuppgifter som samlas in inom 
ramen för och administrera avtalsförhållandet. Köparen har rätt att begära information om 
Serviceföretagets behandling av köparens personuppgifter. Köparen kan vidare när som helst 
kontakta Serviceföretaget för att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter eller 
radering eller begränsning av behandling av personuppgifter om inte Serviceföretaget behöver 
spara eller behandla personuppgifterna på grund av förhållandet mellan Serviceföretaget och 
köparen eller lagstiftning. Köparen har även under vissa förutsättningar rätt att få personuppgifterna 
överförda till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Om Köparen har klagomål rörande 
behandlingen av köparens personuppgifter har köparen rätt att lämna in klagomål till 
Datainspektionen. Vid frågor rörande behandlingen av personuppgifter kontakta Serviceföretaget 
enligt § 7. 

 
§ 7 Tillämplig lag och klagomål 
 

Svensk lag är tillämplig på detta Serviceavtal.  

 
Klagomål och frågor kan riktas till Serviceföretaget, AQILO GmbH, Web: www.aqilo.com, 
Epost: kontakt@aqilo.com 

 
Viktiga adresser: 
 
MediaMarkt: https://www.mediamarkt.se/sv/shop/vara-tjanster/plusgaranti.html 
 
Serviceföretaget: www.aqilo.com, kontakta & återkallelse: kontakt@aqilo.com 
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