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Warunki gwarancji dla odkurzaczy z silnikiem Bosch
Oprócz gwarancji na nasze urządzenia, o której mowa w osobnym oświadczeniu
gwarancyjnym, udzielamy następującej gwarancji na nowe urządzenia wyposażone
w silnik Bosch (obowiązuje dla wszystkich workowych lub bezworkowych odkurzaczy
cylindrycznych, z wyjątkiem modeli o symbolach rozpoczynających się od
BGS05…/BGC05…) zakupione w dniu 1 sierpnia 2019 r. lub później.
Ta gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
1. My, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 183,
02-222 Warszawa, udzielamy gwarancji na usterki silnika Bosch, które są
bezspornie spowodowane wadą materiałową i/lub produkcyjną.
2. Warunkiem udzielenia gwarancji jest zarejestrowanie odkurzacza i aktywacja
gwarancji na stronie www.bosch-home.pl/mybosch/zarejestruj-urzadzenie
w terminie 6 miesięcy od zakupu przez pierwszego Kupującego.
3. Okres gwarancyjny wynosi 10 lat, począwszy od daty zakupu odkurzacza przez
pierwszego Kupującego. Roszczenie gwarancyjne należy przedłożyć w obrębie
tego okresu, przedstawiając dowód zakupu w wybranym Serwisie w naszej sieci
Serwisów. Wykaz Serwisów podany jest w instrukcji obsługi lub na stronie
internetowej www.bosch-home.pl
4. Niezależnie od powyższego punktu 1, zobowiązanie gwarancyjne nie będzie
mieć zastosowania, jeśli wada silnika spowodowana jest niewłaściwym
użytkowaniem, użytkowaniem innym niż w gospodarstwie domowym lub
nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi i montażu. Roszczenie gwarancyjne
wygasa, jeśli naprawy lub inne interwencje przeprowadzane są przez osoby
nieupoważnione przez nas do wykonywania takich operacji.
5. W przypadku wystąpienia roszczenia gwarancyjnego, wadliwy silnik Bosch
zostanie naprawiony lub zastąpiony nowym silnikiem Bosch. Zastąpione części
lub urządzenia stają się naszą własnością.
6. Niniejsza gwarancja nie stanowi podstawy do żadnych dalszych roszczeń.
Niniejsza gwarancja nie ogranicza praw ustawowych, w szczególności roszczeń
z tytułu rękojmi wobec sprzedawcy wynikających z umowy kupna-sprzedaży
oraz potencjalnych roszczeń wobec nas, jako producenta, wynikających
z ustawy o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny.
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7. Niniejsze warunki gwarancji obowiązują dla wszystkich nowych workowych
i bezworkowych odkurzaczy cylindrycznych, zakupionych w dniu 1 sierpnia
2019 r. lub później, wyposażonych w silnik Bosch. Wyjątek stanowią modele
o symbolach rozpoczynających się od BGS05…/BGC05…
8. Niniejsza gwarancja podlega przepisom prawa polskiego z wyłączeniem
międzynarodowego
prawa
prywatnego
oraz
Konwencji
Narodów
Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).
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