Bosch mosógépek most
2+1 év garanciával!
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Promóciós időszak:
2020. 07.01. – 12.31.
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A promóció érvényes minden a garanciális feltételekben feltüntetett Bosch mosógépre,
melyet 2020.07.01. és 12.31. között vásároltak.

További egy év garancia
Garanciális Feltételek
A BSH Kft. a jogszabályból eredő kötelező 24 hónapos kellék- és termék szavatosságon, illetve a BSH
Kft. által vállalt 24 hónapos jótálláson felül (a feltételek a jótállási jegyen kerültek rögzítésre) a 24. hónap
elteltétől számítva Magyarország területén további 1 (egy) év garanciát vállal (továbbiakban: plusz egy
év garancia) az alábbi feltételek szerint. A jótállási jegyen rögzített feltételek a plusz egy év garancia
feltételeire értelemszerűen irányadók azzal, hogy amennyiben a jótállási jegyen rögzített feltételek és
a jelen plusz egy év garanciára vonatkozó feltételek egymástól eltérnek úgy a további egyéves garancia
időszakra a jelen plusz egy év garanciális feltételeinek rendelkezései az irányadók.
1. A
 plusz egy év garancia időtartama alatt érvényesített garanciaigény teljesítése során a BSH Kft. elsődlegesen
kijavítást biztosít. A kijavításról, vagy a cseréről a BSH Kft., az általa megbízott szerviz bevonásával önállóan
dönt. BSH Kft. törekszik arra, hogy a kijavítást legfeljebb 15 napon belül elvégezze. A kicserélt alkatrész, illetve
a kicserélt készülék a BSH Kft. tulajdonába kerül.
2. A
 plusz egy év garancia időszaka alatt a plusz egy év garancia terhére a BSH Kft. által biztosított cserekészülék
jótállására és annak időtartamára az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló
151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet rendelkezései vonatkoznak azzal, hogy a jótállást BSH Kft. a plusz egy éves
garancia időszak lejártig, de legalább 24 hónapra biztosítja.
3. A plusz egy év garancia időszaka alatt a plusz egy év garancia terhére a BSH Kft. által biztosított cserekészülék
szavatosságára és annak időtartamára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései
vonatkoznak azzal, hogy a szavatosságot BSH Kft. a plusz egy éves garancia időszak lejártig, de legalább
24 hónapra biztosítja.
4. A
 mennyiben a plusz egy éves garancia időszaka alatt a készülékbe új alkatrész kerül beépítésre úgy az új
alkatrészre a BSH Kft. az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló
249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet szerint jótállást a plusz egy év garancia időszak lejártig, de legalább fél
évre biztosítja.
5. A
 plusz egy év garanciális igény csak a vásárlást igazoló eredeti bizonylattal együtt érvényes, mely tartalmazza
a vásárlás és/vagy a szállítás dátumát is. A garanciális igényt a fogyasztó a hiba felfedezése után legfeljebb két
hónapon belül köteles bejelenteni. A plusz egy év garancia az egy év lejártával – a fentiekben rögzített eltérő
esetek kivételével – megszűnik, az egy év lejártát követően bejelentett igényekre a plusz egy év garancia már
nem érvényes, az nem érvényesíthető.
6. A
 plusz egy év garanciális igény érvényesítéséhez a fogyasztónak az érintett készülékre vonatkozó,
a regisztráció során elfogadott garanciális igazolást és feltételeket, valamint a vásárlás és/vagy a szállítás
dátumát és a termék megnevezését tartalmazó eredeti bizonylatot be kell mutatnia a BSH Kft.
vevőszolgálatának.
7. A
 plusz egy év garancia nem áll fenn, ha a BSH Kft., vagy a javítással megbízott szervize bizonyítja, hogy a
hiba rendeltetésellenes használat, szakszerűtlen kezelés, szakszerűtlen javítás, átalakítás, helytelen tárolás,
külső hatás (pl. túlfeszültség, villámcsapás), környezeti behatás (vegyi/kémiai hatás, pl. savas eső, vízkő stb.),
eltérő környezeti feltétel (pl. fagyás, vagy káros napsugárzás miatt bekövetkezett elszíneződés), elemi kár vagy
a vásárlás után keletkezett – az előbbiekben fel nem sorolt – egyéb okból következett be.
8. A
 plusz egy év garancia időtartama alatt és azt követően a szerződéstől elállni nem lehet, árleszállításnak
nincs helye.
9. A
 fenti garanciális feltételek Magyarország területén, a Magyarországon vásárolt készülékekre érvényesek.

Résztvevő készülékek listája
Elöltöltős mosógépek:
Serie2 elöltöltős
mosógépek:
WAJ24060BY
WAJ24062BY
WAJ24061BY
WAJ24063BY
Serie4 elöltöltős
mosógépek:
WAN24060BY
WAN24062BY
WAN24061BY
WAN24063BY
WAN24163BY
WAN24165BY
WAN24162BY
WAN24164BY
WAN24260BY
WAN24263BY
WAN24290BY
WAN24291BY
WAN28161BY
WAN28162BY
WAN28160BY
WAN28261BY
WAN28263BY
WAN28260BY
WAN28262BY
WAN28290BY
WAN28291BY

Serie6 elöltöltős
mosógépek:
WAT24361BY
WAU24U61BY
WAT24440BY
WAT24461BY
WAU24T60BY
WAU24T40BY
WAT28461BY
WAU28T61BY
WAT28461ME
WAT28391
WAT28490BY
WAU28T62BY
WAT28491BY
WAU28T90BY
WAT28411
WAU28S60BY
WAU28S90BY
WAT28561BY
WAU28R60BY
WAT28691
WAT28660BY
WAU28PH1BY
WAT28690BY
WAU28PH0BY
WUQ28460EU
WUU28T60BY

Serie8 elöltöltős
mosógépek:
WAW28560EU
WAX32M40BY
WAX32MH0BY
WAX28MH0BY
WAW28740EU
WAV28L90BY
WAW326H0EU
WAX32KH1BY
WAX32KH0BY
WAX32KH2BY
HomeProfessional
elöltöltős mosógépek:
WAX32EH0EU
WAX32EH0BY
Beépíthető elöltöltős
mosógépek:
WIW28540EU
WIW28541EU

