
Doživotní záruka
AquaStop®

Blahopřejeme k zakoupení nového spotřebiče Bosch se systémem 
AquaStop®. V případě unikání vody z přívodní hadice nebo spotřebiče 
okamžitě a přímo u kohoutku uzavře přívod pojistným ventilem. 
Můžete si tak užívat svůj volný čas bez obav, že vytopíte sousedy. 

www.bosch-home.com/cz

Bosch. Stvořeno pro život.



Záruka na škody
způsobené vodou.

Vedle obecné záruky na domácí spotřebiče, poskytuje značka Bosch dle níže uvedených 
podmínek, také záruku na škody způsobené vodou u spotřebičů vybavených systémem 
AquaStop. Níže uvedené záruční podmínky, popisující předpoklady a rozsah námi poskytované 
speciální záruky, nemají vliv na zákonnou odpovědnost prodejce vyplývající z běžné prodejní 
smlouvy s koncovým zákazníkem:

1.  Poskytujeme záruku na škody způsobené vodou za následujících podmínek (čl. 2–6).

2.  Pokud chybou našeho systému AquaStop dojde ke škodám způsobeným vodou, nahradíme škody 
soukromým uživatelem.

3.  Předpokladem nároku na záruku je odborné nainstalování a připojení spotřebiče se systémem 
AquaStop podle našeho návodu. Zahrnuje také odborně provedené prodloužení systému AquaStop 
(originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na vadné přívody nebo armatury až k přípojce 
AquaStop u přívodu vody.

4.  Spotřebiče se systémem AquaStop je nutné mít pod el. napětím (zapojen v elektrické síti). Dále již není 
nutné mít spotřebič během provozu pod dohledem, resp. je poté zajišťovat uzavřením přívodu vody. 
Pouze v případě delší nepřítomnosti, např. před několikatýdenní dovolenou, přívod vody uzavřete.

5.  Garanční oprava bude v případě uznání tohoto nároku provedena dle našeho uvážení bezplatnou 
opravou na místě nebo výměnou za spotřebič bezvadný. Vyměněné díly nebo spotřebiče se stávají 
majetkem společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

6.  Garanční oprava nezpůsobuje zahájení nové záruční doby. Záruka na vyměněné díly končí uplynutím 
záruční doby celého spotřebiče.

Tyto záruční podmínky jsou platné pro spotřebiče se systémem AquaStop zakoupené v České republice. 
Záruční podmínky platí také v případě převezení myčky do zahraničí, jsou-li v dané zemi srovnatelné 
technické podmínky (např. napětí, frekvence, atd.), je-li spotřebič vhodný pro dané klimatické a životní 
prostředí, a je-li v dané zemi vybudována naše zákaznická servisní síť. Pro spotřebiče zakoupené 
v zahraničí platí záruční podmínky vydané naším oprávněným zástupcem v dané zemi. 

Tato záruka se řídí českým právním řádem s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi 
zboží (CISG).

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5
Česká republika
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