
A megbízhatóság záloga:  
10 év motorgarancia. 

A megbízhatóság záloga:  
10 év motorgarancia. 

A Bosch mosógépek EcoSilence Drive® motor technológiája 
nagyobb teljesítményt, sokkal hosszabb élettartamot és  
10 év garanciát biztosít Önnek. 

www.bosch-home.com/hu
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10 év jótállás az  
EcoSilence Drive® motorra

védelem a motorra a vásárlást  
követő 10 éven át.

A Bosch mosógépek meghajtó motorja kifogástalan minőségű anyagokból, gondosan megtervezett  
gyártási technológiával készül. többek között ezért is biztosítjuk a 10 év jótállást erre az alkatrészre – így 
biztos lehet abban, hogy gondtalanul mos majd Bosch készüléke hosszú éveken át. 

A készülékre vonatkozó általános jótálláson túl cserealkatrészt biztosítunk a 2020.01.01-től vásárolt, 
EcoSilence Drive® motorral rendelkező Bosch Serie4, Serie6, Serie8 és Home Professional 
készülékekhez az alábbi feltételek alapján. Egyebekben a készülékhez biztosított jótállási feltételek 
változatlanul érvényesek.

1. Az EcoSilence Drive® motort csak anyaghiba, illetve gyári hiba esetén áll módunkban megjavítani.  

2.  A jótállás 10 évre szól, az első végfelhasználóhoz történő kiszállítástól kezdve. Ezen jótállás  
feltétele, hogy a végfelhasználó a kiszállítást követő 8 (nyolc) héten belül elvégzi az online  
regisztrációt. A regisztráció online lehetséges a www.bosch-home.com/hu weboldalon a myBosch 
menüpontban. A regisztráció akkor lehetséges, ha a végfelhasználó beleegyezik, hogy az általa  
megadott információkat cégünk tárolhassa. A nyomtatott jótállási igazolás az eredeti vásárlást  
igazoló számlával együtt (melyen szerepel a vásárlás és/vagy a szállítás dátuma) szolgál  
a regisztráció igazolásának. A szerviznek a jótállási igényt rögzítenie kell, ehhez szükséges  
a vásárlást igazoló számla és a kinyomatott jótállási igazolás bemutatása is. 

3.  A jótállás nem érvényes, ha a hiba oka rendeltetésellenes használatra, a háztartásokban nem  
szokványos alkalmazásra, vagy a kezelési és szerelési útmutatás figyelmen kívül hagyására  
vezethető vissza. A jótállási kötelezettség megszűnik, ha a javításokat vagy beavatkozásokat  
nem a cégünk által felhatalmazott személy (szervizhálózat) végzi. 

4.  Jótállási igény esetén a BSH Kft. dönti el, hogy az EcoSilence Drive® motort a helyszínen javítjuk  
vagy egy hibamentes EcoSilence Drive® motorra cseréljük. A kicserélt alkatrészek vagy egységek  
cégünk tulajdonába kerülnek. 

5.  A jótállás csak a motorra vonatkozik, nem tartalmazza a munkadíjat, illetve a kiszállási  
költséget. Ez az összeg Önt terheli. A felmerülő költségek a mindenkori árlista alapján  
alkalmazandóak. 

6.  A jelen meghosszabbított jótállás alapján nyújtott szolgáltatás nem eredményezi sem bármely 
jótállási idő bárminemű meghosszabbodását, sem annak újraindulását. 

7.  A fentieken túlmenő vagy más jellegű, különösen a készüléken kívül keletkezett károk  
megtérítésére vonatkozó igények teljesítése a jelen jótállás alapján kizárt olyan mértékig, ameddig  
a kizárást a jogszabályok megengedik.

8.  A fenti jótállási feltételek kizárólag a következő  cikkszámú,  BSH Kft. által magyarországon forgalomba 
hozott, EcoSilence Drive® motorral felszerelt készülékekre érvényesek: WAU*, Wvg*, WvH*, WDU*, 
WAn*, WAt*, WUQ*, WAW*, WAv*, WAX*, WiW*, Wgg*, WAL*. Amennyiben külföldre szállítanak olyan 
mosógépeket, amelyek megfelelnek a műszaki előfeltételeknek (pl. feszültség, frekvencia stb.), és 
amelyek alkalmasak az adott helyi klimatikus és környezeti feltételek szerinti felhasználásra, akkor 
jelen feltételek abban az esetben érvényesek, ha a gyártónak az említett országban vevőszolgálata 
működik. A külföldön vásárolt készülékekre mindig a gyártónak az adott országban illetékes állandó 
képviseletei által nyújtott jótállási feltételek érvényesek.
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BSH Háztartási Készülék Kereskedelmi Kft.   
1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.  
telefon: 06 80 200 201


