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Dodatkowa Gwarancja na 10 lat na zabezpieczenie wnętrza przed przerdzewieniem w 

zmywarkach marki Bosch.  

 

I. Niniejsza Dodatkowa Gwarancja nie wpływa na Gwarancję (i jej warunki) udzieloną 

na zmywarki marki Bosch w Karcie Gwarancyjnej dołączanej do urządzenia.  

 

II. Niniejsza Dodatkowa Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień 

wynikających z ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach 

sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, w szczególności 

Dodatkowa Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 

kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.  

 

III. Niniejsza Dodatkowa Gwarancja, nie wpływa również na zakres obowiązków 

gwarancyjnych sprzedawcy wynikających z umowy sprzedawcy z odbiorcą 

końcowym.  

 

IV. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. na warunkach określonych poniżej 

udziela Dodatkowej Gwarancji na 10 lat na zabezpieczenie wnętrza przed 

przerdzewieniem w zmywarkach marki Bosch:  

 

a. Warunkiem skorzystania z Dodatkowej Gwarancji jest zarejestrowanie 

zakupionego urządzenia na stronie:  

https://secure.bosch-home.pl/mybosch/zarejestruj-urzadzenie, przez pierwszego 

nabywcę końcowego, w terminie 8 tygodni od daty sprzedaży urządzenia. 

 

b. Rejestrację przeprowadza się wyłącznie w Internecie na stronie 

https://secure.bosch-home.pl/mybosch/zarejestruj-urzadzenie. Warunkiem 

koniecznym do dokonania rejestracji jest wyrażenie przez pierwszego nabywcę 

końcowego zgody na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych.  

 

c. Dodatkowa Gwarancja obowiązuje przez okres 10 lat od momentu sprzedaży 

zmywarki pierwszemu nabywcy końcowemu.  

 

d. Dodatkowa Gwarancja nie obejmuje sytuacji, kiedy przerdzewienie wnętrza 

zmywarki nastąpiło na skutek używania zmywarki niezgodnie z instrukcją 

dołączoną do danego urządzenia, w tym nieprzestrzegania wskazówek 

dotyczących obsługi i montażu, jak również w przypadku, kiedy naprawy lub 

ingerencje są dokonywane przez osoby do tego nieuprawnione. W okresie 

obowiązywania Dodatkowej Gwarancji wszelkie naprawy i ingerencje mogą być 

dokonywane wyłącznie przez sieć serwisową BSH Sprzęt Gospodarstwa 

Domowego Sp. z o.o.  

 

e. Świadczenie wynikające z Dodatkowej Gwarancji będzie realizowane w taki 

sposób, że w przypadku wystąpienia przypadku gwarancyjnego zmywarka 

zostanie, według wyboru gwaranta, naprawiona nieodpłatnie w miejscu jej 

zamontowania lub zastąpiona sprawnym technicznie jednakowym urządzeniem.  

https://secure.bosch-home.pl/mybosch/zarejestruj-urzadzenie
https://secure.bosch-home.pl/mybosch/zarejestruj-urzadzenie


  

f. Roszczenia gwarancyjnego można dochodzić w przeciągu trwania okresu 

gwarancyjnego określonego w pkt. 2. Podstawą dochodzenia roszczenia 

gwarancyjnego jest oryginalny dowód zakupu z datą zakupu i/lub wydania lub 

jego kopia.  

 

g. Niniejsze warunki gwarancyjne obowiązują dla zmywarek zakupionych na terenie 

Polski. W przypadku przetransportowania za granicę zmywarki, który spełnia 

techniczne warunki (np. napięcie, częstotliwość) dla odpowiedniego kraju i jest 

przeznaczona do pracy w danych warunkach klimatycznych i środowiskowych, 

niniejsze warunki gwarancyjne również obowiązują, o ile BSH Sprzęt 

Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. posiada w danym kraju sieć serwisową. 

 

h. Gwarancja udzielana jest dla urządzeń zakupionych od 15 sierpnia 2012 r. 

 


