
BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje
Savinjska cesta 30
3331 Nazarje
e-pošta: SI-CEW@bshg.com
www.bosch-home.si

Naši servisni službi 
lahko zaupate.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. 
Morebitne razlike v barvi so posledica tiska. 

Dvakrat bolj varno.
Naša podaljšana garancija.

Brezplačna popravila v primeru okvare 

aparata še nadaljnja tri leta.

Petletna garancija
= 2-letna garancija proizvajalca
+  3 leta podaljšane garancije 

Servisna služba za hišne aparate Bosch: 
odlikujeta jo zanesljivost in znanje. 
Pred in po nakupu – za celotno življenjsko dobo.

Z veseljem vam bomo svetovali od ponedeljka 
do sobote med 7.00 in 20.00 uro.

Boschevo servisno službo lahko kontaktirate 
13 ur na dan, 6 dni v tednu.

Tipske nalepke
Vsak gospodinjski aparat znamke Bosch je opremljen 
s tipsko ploščico, na kateri je napisana oznaka modela 
(E-Nr), FD oznaka ter serijska številka aparata. Ta je 
lahko na aparat nalepljena v obliki nalepke, ali pa so 
te oznake na aparat vgravirane.

Tipsko nalepko lahko najdete pri:

-  pomivalnih strojih (oznaka je vgravirana oziroma 
odtisnjena na zgornji strani notranjih inox vrat)

-  pralnih in sušilnih strojih (nalepka je nalepljena 
na notranji strani vrat, oziroma na zadnji stranici 
aparata zgoraj)

-  štedilnikih in pečicah (nalepko najdemo na vratih 
pečice (na notranjem robu) oziroma na zadnji stranici 
aparata)

-  kuhalnih ploščah (nalepka je nalepljena na spodnji 
strani aparata na ohišju)

-  napah (nalepka je nalepljena na ohišju nape in jo 
najdemo takoj, ko odstranimo maščobne kovinske fi ltre)

-  hladilnikih in zamrzovalnih omarah (nalepka je 
nalepljena v notranjosti aparata na levi oziroma desni 
strani, po tem ko smo odstranili spodnji predal)

http://www.bosch-home.com/si/servis/tipske-nalepke.html

E-Nr
(produktna 
oznaka)

FD
(proizvodna 
oznaka)

serijska
številka 
aparata
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Bosch SERVISNI KLICNI CENTER
01 583 07 00
Čas aktivnosti številke:
pon – sob:  7.00 – 20.00 za dodatno plačilo



Sprostite se 
in pet let samo uživajte.
S podaljšano garancijo bomo vaš veliki hišni 

aparat Bosch brezplačno popravili še tri leta 

po poteku dveletne garancije proizvajalca.

Posebna zaščita za vaše velike hišne aparate Bosch

Z vašimi velikimi hišnimi aparati Bosch boste lahko 
uživali še vrsto let. Prav zato Bosch omogoča dveletno 
garancijo proizvajalca od dneva dobave. Kaj pa se 
zgodi potem? Samo za naše kupce smo se domislili 
posebne rešitve: Boscheva podaljšana garancija za 
dodatna tri leta servisiranja.

Našo podaljšano garancijo si priskrbite že zdaj, in sicer:

a)  z registracijo preko internetne strani

www.bosch-home.com/si/
podaljšana-garancija.html

b)  ali s klicem na Boschev servisni klicni center

01 583 07 00

Podaljšana garancija.
Kratka predstavitev prednosti za vas.

 Dodatna triletna garancija proizvajalca po poteku 
običajne dveletne garancije proizvajalca. 

 Za vsa popravila, ki spadajo v garancijo, tako 
ne boste imeli nobenih stroškov s popravilom, 
rezervnimi deli in s potjo.

 Kakovostne storitve, ki jih opravijo Boschevi 
serviserji, posebej usposobljeni prav za popravila 
hišnih aparatov znamke Bosch.

 Pogodbo lahko sklenete kadarkoli v času trajanja 
dveletne garancije proizvajalca.

 Možnost odstopa od nakupa podaljšane 
garancije v roku 1-meseca po nakupu.

 Podaljšana garancija začne avtomatsko veljati 
takoj po izteku garancije proizvajalca.

 Enkratno plačilo v znesku 50 EUR ob nakupu 
podaljšane garancije: s tem se zavarujete proti 
naraščajočim cenam storitev.

           Servisiranje za celotno življenjsko dobo.
          Pri Boschu je vse to samoumevno!

Ko vaša garancijska doba poteče, smo še 
vedno tu, da pomagamo. Nekaj zagotovo drži 
– v celotni življenjski dobi aparata lahko zaupate 
v strokovno vzdrževanje in vrhunske storitve 
naše servisne službe. Od manjkajočih navodil 
za uporabo do popravila aparata – mi poskrbimo 
za vse. Obljuba dela dolg!

Servisna mreža po vsej Sloveniji.
Le z enim telefonskim klicem.

Zanesljivo, strokovno, hitro.
Direktno iz Boscha.

Termini servisiranja so prilagojeni 
našim strankam.
Vedno smo tukaj za vas.

Na vaše klice odgovarjamo 
13 ur na dan, 6 dni na teden.

Garancija
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