
5 év  
gyártói  

garancia*  

5 év gyártói garancia  
Bosch mosogatógépekre!

tisztább edények  
kevesebb vízzel.

*Az 5 év gyártói garancia 2023.01.01. és 2023.03.31. között vásárolt Bosch mosogatógépekre érvényes.  
Részletek: www.bosch-home.com/hu/promociok/mosogatogep5ev



A BSH Kft. a jogszabályból eredő kötelező 2 éves kellék- és termék szavatosságon, illetve a termék
eladási árától függően 2 vagy 3 éves jótálláson felül (a feltételek a jótállási jegyen kerültek rögzítésre) 
a kötelező jótállási időszak elteltétől számítva Magyarország területén minden 2 éves kötelező 
jótállással érintett termékre további 3 év, minden 3 év kötelező jótállással érintett termékre további 
2 év garanciát vállal (továbbiakban: plusz garancia) az alábbi feltételek szerint, amennyiben a vásárló
elvégzi a MyBosch-ban történő extra garancia igényléséhez szükséges regisztrációt és a 
garanciaaktiválást 2023.04.14-ig. a plusz garancia csak a 2023.01.01. és 2023.03.31. között 
vásárolt termékekre érvényes. A jótállási jegyen rögzített feltételek a plusz garancia feltételeire 
értelemszerűen irányadók azzal, hogy amennyiben a jótállási jegyen rögzített feltételek és a jelen 
plusz garanciára vonatkozó feltételek egymástól eltérnek úgy a további plusz garancia időszakra a 
jelen garanciális feltételeinek rendelkezései az irányadók.

1.   A plusz 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 garancia időszaka alatt a plusz 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 a   BSH Kft. a plusz garancia 
időszak lejártáig biztosítja. A 2 éves kötelező jótállással érintett termékek tekintetében legalább 2 évre, a 
3 éves kötelező jótállással érintett termékek tekintetében pedig legalább 3 évre biztosítja.

3.  A plusz garancia időszaka alatt a plusz 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 a BSH Kft. a plusz garancia időszak lejártig, de legalább  2 évre 
biztosítja.

4.  Amennyiben a plusz 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 garancia időszak lejártig, de legalább fél évre biztosítja.

5.  A plusz 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 garancia a jelen Feltételek szerinti kettő, illetve három év 
lejártával – a fentiekben rögzített eltérő esetek kivételével – megszűnik, a plusz garancia lejártát követően 
bejelentett igényekre a plusz garancia már nem érvényes, az nem érvényesíthető.

6.  A  plusz  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 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 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.

További 2, illetve 3 év garancia
Garanciális Feltételek



Szabadonálló 
60 cm széles 
mosogatógépek
SMS25AW04E
SMS25AW05E
SMS25AI04E
SMS25AI05E
SMS25AI07E
SMS2ITW04E
SMS2ITW11E
SMS2ITW33E
SMS2HTW72E
SMS2ITI69E
SMS2IVI61E
SMS2HTI72E
SMS2HVI72E
SMS4HVW33E
SMS4HVW31E
SMS4HVI33E
SMS4HVI32E
SMS4HVI31E
SMS4HVI45E
SMS4EVI14E
SMS4HMI02E
SMS4EMI02E
SMS4ENI02E
SMS4ECI14E
SMS6EDI06E
SMS6ECI93E
SMS6EDI63E
SMS6ECI03E
SMS6ZCI42E
SMS6ZCI48E
SMS6ZDI48E
SMS6TCI00E
SMS8YCI03E

Aláépíthető 
mosogatógépek
SMU4HVS31E
SPU2XMS01E

Integrálható 
60 cm széles 
mosogatógépek
SMI2ITS27E
SMI2ITS33E
SMI2HVS20E
SMI4ITS10E
SMI4HTS31E
SMI4HVS31E
SMI4HVS37E
SMI4HVS33E
SMI4HVS45E
SMI4ECS14E
SMI6ECS57E
SMI6ECS51E
SMI6ZCS49E
SMI6ZDS49E
SMI6TCS00E
SMI8YCS03E

teljesen 
integrálható 
60 cm széles 
mosogatógépek
SMV40C10EU
SMV25EX00E
SMV46KX04E
SMV2IVX52E
SMV2HVX20E
SMV4HTX28E
SMV4HTX31E
SMV4HVX31E
SMV4HVX33E
SMV4HVX37E
SMV4HVX32E
SMH4HVX31E
SMV4HVX40E
SMV4HVX45E
SBH4HVX31E
SMV4EVX14E
SMD4HAX48E

SBH4HCX48E
SMV6ECX57E
SMD6ECX57E
SMV6ECX51E
SMV6ZCX00E
SMV6ZCX49E
SMV6ZDX49E
SBH6ZCX42E
SMD6TCX00E
SMV8YCX03E
SMV4ECX14E
SBT6ZCX49E
SBT6EB800E
SBD8TC800E
SBD8YC801E

Szabadonálló 
45 cm széles 
mosogatógépek
SPS2IKW04E
SPS2IKI04E
SPS2XMI04E
SPS2HKI57E
SPS4HMI53E
SPS4EMI28E
SPS6EMI23E
SPS6ZMI35E

Integrálható 
45 cm széles 
mosogatógépek
SPI2HKS59E
SPI4HMS61E
SPI6EMS23E
SPI6ZMS35E
SPI6YMS17E

teljesen 
integrálható 
45 cm széles 
mosogatógépek
SPV2IKX10E
SPV2HKX39E
SPV2XMX01E
SPV4XMX16E
SPV4EMX20E
SPV4EMX21E
SPH4EMX28E
SPV6EMX11E
SPV6ZMX23E
SPV6YMX11E

Részt vevő készülékek listája


