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10 års garanti på motorn.
Det är inte bara något vi säger – vi ger verkligen så lång 
garanti. En garanti på motorn som gäller de kommande 10 
åren.

Garantivillkor för dammsugare med Bosch-motor.
Utöver vår enhetsgaranti erbjuder vi följande garanti 
för nya enheter utrustade med en Bosch-motor (gäller 
alla cylinderdammsugare med eller utan påse, förutom 
modellerna i serie 2 BGS05…/BGC05…) som köpts från 
den 1 augusti 2019 och framåt. Garantianspråk mot 
säljaren till följd av köpeavtalet påverkas inte av detta. 

1. Vi, BSH Home Appliances AB, Landsvägen 32, S-171 54 
Solna, Sverige, erbjuder en garanti för defekter på 
Bosch-motorn som bevisligen beror på ett material- och/
eller tillverkningsfel.

2. Villkoret för beviljande av garantin är registrering av 
dammsugaren och aktivering av garantin på www.bosch-
home.se/mybosch inom 6 månader efter den första 
köparens köp.

3. Garantitiden är 10 år och börjar löpa då den förste 
köparen köper dammsugaren. Ett garantianspråk 
måste ställas inom denna period genom att skicka in 
originalkvittot till det kundtjänstkontor som namnges i 
kundtjänstförteckningen i instruktionsboken.

4. Oaktat ovanstående klausul 1, föreligger ingen 
garantiskyldighet om motordefekten beror på 

Prestanda tillverkad i Tyskland.
Vi på Bosch designar motorer med högsta precisionsnivå inom verkstadsindustrin 
för att göra skillnad. 

felaktig användning, användning för annat än 
hushållsbruk eller underlåtenhet att iaktta drift- eller 
monteringsanvisningarna. Garantin upphör att gälla om 
reparationer eller ingrepp utförs av personer som inte 
har auktoriserats av oss för detta ändamål. 

5. Vid garantianspråk kommer den defekta Bosch-motorn 
att repareras eller bytas ut mot en ny Bosch-motor. 
Utbytta delar eller enheter blir vår egendom.

6. Garantitjänsterna förlänger inte garantitiden och startar 
inte heller en ny garantitid. 

7. Denna garanti ger inte upphov till några ytterligare 
anspråk. Den aktuella garantin begränsar inte 
lagstadgade rättigheter, särskilt inte garantianspråk 
gentemot säljaren till följd av köpeavtalet eller 
potentiella anspråk mot oss som tillverkare enligt 
produktansvarslagen.

8. Dessa garantivillkor gäller för alla nya cylinder-
dammsugare, med eller utan påse, som köpts från och 
med den 1 augusti 2019 och framåt, som är försedda 
med en Bosch-motor. Med undantag för modellerna i 
serie 2 BGS05…/BGC05….

9. Denna garanti är föremål för svensk lagstiftning 
med exkludering av internationell privat rätt och FN-
konventionen angående avtal om internationella köp av 
varor.
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