10 jaar garantie op de motor.
Dat zeggen we niet alleen, dat garanderen we u zelfs. Met een garantie van tien jaar op Bosch wasmachines
met de EcoSilence Drive™.

1. De garantieperiode bedraagt 10 jaar en start op de dag van
aankoop door de eerste eindgebruiker.
2. De motorgarantie geldt uitsluitend wanneer u de machine
binnen twee maanden na de aanschafdatum registreert op
onze website: www.bosch-home.nl.
3. Na registratie ontvangt u een bevestiging via e-mail. Deze
bevestiging is tevens uw bewijs van garantie.
We verzoeken u deze uit te printen en te bewaren samen
met de aankoopnota van uw apparaat. Wanneer u binnen de
garantietermijn van 10 jaar een beroep moet doen op onze
Bosch Service verzoeken wij u deze documenten bij de hand te
houden zodat wij u direct kunnen helpen.
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4. Voorrijkosten en arbeidsloon van de servicemonteur voor het
vervangen van de motor wordt in rekening gebracht tegen
het tarief dat geldt op het moment van aanmelding van het
reparatieverzoek.
5. Wij verhelpen gebreken in de EcoSilence Drive™ motor
die aantoonbaar het gevolg zijn van materiaal- en/of
productiefouten.
6. Er geldt geen garantieplicht wanneer het gebrek in de
EcoSilence Drive™ motor is veroorzaakt door een gebruiksfout.
7. Bij een aanspraak op de garantie wordt de EcoSilence Drive™
naar onze keuze ter plaatse gratis gerepareerd of vervangen
door een probleemloos werkende EcoSilence Drive™ motor.
Vervangen onderdelen of apparaten worden eigendom van
BSH Huishoudapparaten B.V.
8.Werkzaamheden in verband met deze garantie verlengen de
garantietermijn niet en zetten ook geen nieuwe garantietermijn
in werking.
9. Verdergaande of andere aanspraken zijn uitgesloten.
Deze garantievoorwaarden gelden voor de EcoSilence Drive™
motor in Bosch wasmachines die in Nederland zijn gekocht en
worden gebruikt.
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Garantievoorwaarden voor wasmachines met de EcoSilence
Drive™. Naast onze gebruikelijke garantie op apparaten
gelden voor wasmachines met EcoSilence Drive™ de volgende
voorwaarden. De aanspraken op grond van deze garantie gelden
naast de aanspraken die u op grond van de wet als consument
heeft ten opzichte van de partij bij wie u uw apparatuur heeft
gekocht. Onderstaande voorwaarden doen aan deze rechten op
geen enkele wijze afbreuk:

