
02
10

14

10 jaar motorgarantie.
Dat is niet zomaar een zin – wij garanderen dit echt. 
Garantie op de motor voor de komende 10 jaar.

BSH Huishoudapparaten B.V. inspiratiehuis 20I20, Taurusavenue 36, 2136 LS Hoofddorp Uitgave April 2021

JAAR•  M
OTO R G A R A N T I E

 •

B
E

K
IJK

 D

E VOORWAARDEN OP WWW.BOSCH-H
O

M
E

.N
L

Garantievoorwaarden voor stofzuigers met een 
Bosch motor.

Naast de garantie op het apparaat, geven wij 
motorgarantie op nieuwe apparaten met een Bosch 
motor (geldig voor alle Bosch draadloze stofzuigers uit 
de Unlimited Serie | 8 Gen2 serie met productcodes 
BBS82… / BCS82… / BKS82… /BLS82… / BSS82…) 
gekocht vanaf 1 januari 2021.
Garantieclaims tegen de verkoper die voortvloeien uit 
de koopovereenkomst worden hierdoor niet geraakt. 

1. Wij, BSH Huishoudapparaten B.V., Taurusavenue 36, 
2132 LS in Hoofddorp, Nederland, geven garantie 
op een Bosch motor die een aantoonbaar defect aan 
materiaal en/of een aantoonbare fabricagefout heeft. 

2. Voorwaarde voor het verlenen van deze garantie is 
registratie van de stofzuiger en activering van de 
garantie op https://www.bosch-home.nl/mybosch/
inloggen binnen 6 maanden na aankoop door de 
eerste koper. 

3. De garantieperiode is 10 jaar startend op het moment 
van aankoop van de stofzuiger door de eerste koper. 
De garantieclaim moet binnen genoemde periode 
worden ingediend door het originele aankoopbewijs 
op te sturen naar de klantenservice die vermeld staat 
in de handleiding van het apparaat. 

4. Niettegenstaande bovenstaande artikel 1 vervalt de 
garantie als het defect in de motor te wijten is aan 

verkeerd gebruik, niet-huishoudelijk gebruik of het 
niet in acht nemen van de bedienings- en montage-
instructies. De garantieclaim vervalt indien reparaties 
of andere ingrepen worden verricht door personen die 
niet door BSH geautoriseerd zijn. 

5. Bij een garantieclaim wordt de defecte Bosch motor 
gerepareerd of vervangen door een nieuwe Bosch 
motor. Vervangen onderdelen of apparaten worden 
eigendom van BSH. 

6. Diensten met betrekking tot de garantie verlengen 
de garantieperiode niet en zetten ook geen nieuwe 
garantieperiode in werking. 

7. Deze garantie geeft geen aanleiding tot andere claims. 
De huidige garantie beperkt de wettelijke rechten niet, 
in het bijzonder garantieclaims tegen verkoper die 
voortvloeien uit de koopovereenkomst en mogelijke 
claims tegen BSH als fabrikant die voortvloeien uit het 
Burgerlijk Wetboek. 

8. Deze garantie is geldig voor alle nieuwe Bosch 
draadloze stofzuigers uit de Unlimited Serie | 8 Gen 
2 range met typenummers startend met: BBS82…/
BCS82…/BKS82…/BLS82…/BSS82… gekocht vanaf 1 
januari 2021 welke zijn voorzien van een Bosch motor. 

9. Deze garantie is onderworpen aan het Nederlands 
recht met uitsluiting van het internationaal 
privaatrecht en het VN-Verdrag inzake Internationale 
Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken 
(CISG).


