
Moč, proizvedena v Nemčiji. 
 
Bosch z najvišjo stopnjo natančnosti pri inženiringu načrtuje motorje, ki ustvarjajo razliko.  
 
10-letno jamstvo na motor. 
To niso samo prazne besede – dejansko ponujamo tako jamstvo. Jamstvo na motor za 
naslednjih 10 let. 
 
 
Pogoji jamstva za sesalnike z Boschevim motorjem. 
Poleg garancije za aparate zagotavljamo tudi spodaj navedeno jamstvo za nove aparate, ki so 
opremljeni z Boschevim motorjem (velja za vse cilindrične sesalnike z vrečko ali brez nje, razen 
za sesalnike, katerih modelska oznaka se začne z BGS05*  oziroma BGC05*) in so kupljeni 
po 1. avgustu 2019. Jamčevalni zahtevki do prodajalca, ki temeljijo na pogodbi o prodaji, se 
zaradi tega ne spremenijo.  
 
 

1. Mi, BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje, Savinjska cesta 30, 3331 Nazarje, zagotavljamo 
jamstvo za okvare Boschevega motorja, ki so dokazljive zaradi napake v materialu ali 
tovarniške napake. 

2. Pogoj za uveljavitev jamstva je, da prvi kupec v 6 mesecih od dneva nakupa registrira 
sesalnik in aktivira jamstvo na spletnem mestu https://www.bosch-
home.com/si/mybosch. Po opravljeni registraciji na spletni strani mora kupec natisniti 
certifikat o podaljšanem jamstvu, ki je skupaj z računom osnova za uveljavljanje 
morebitnih zahtevkov iz naslova podaljšanega jamstva. 

3. Obdobje jamstva traja 10 let in začne veljati z dnem, ko prvi kupec aktivira jamstvo 
skladno z zgoraj navedeno 2. točko. Jamstvo je veljavno na območju Republike 
Slovenije. Zahtevek iz naslova jamstva mora biti podan v tem obdobju, in sicer tako, 
da se aparat skupaj s kopijo računa in certifikata pošlje pooblaščenemu serviserju po 
pošti oz. dostavi pooblaščenemu serviserju ali trgovini, kjer je bil aparat kupljen. V tem 
primeru je strošek dostave do pooblaščenega serviserja oziroma trgovca strošek 
kupca.    

4. Ne glede na navedbe v 1. točki jamstva ni mogoče uveljaviti, če je okvara motorja 
posledica napačne uporabe, uporabe za negospodinjske namene, ali neupoštevanja 
navodil za uporabo in sestavljanje naprave. Jamstveni zahtevek zapade, če popravila 
ali druge posege izvede oseba, ki z naše strani ni pooblaščena za ta dela.  

5. Če je jamstveni zahtevek upravičen, bo okvarjen Boschev motor popravljen ali 
zamenjan z novim. Zamenjani deli ali naprave postanejo naša lastnina. 

6. Storitve iz naslova jamstva ne podaljšajo obdobja jamstva. Jamstveno obdobje prav 
tako ne začne veljati znova od začetka.  

7. To jamstvo ne daje pravice za morebitne nadaljnje zahtevke. To jamstvo ne omejuje 
zakonsko določenih pravic, zlasti glede jamčevalnih zahtevkov do prodajalca, ki 
temeljijo na pogodbi o prodaji in Zakonu o varstvu potrošnikov, ter morebitnih 
zahtevkov do proizvajalca na podlagi Zakona o splošni varnosti proizvodov. 

8. Ti pogoji jamstva veljajo za vse nove cilindrične sesalnike z vrečko ali brez nje, ki so 
bili kupljeni po 1. avgustu 2019 in so opremljeni z Boschevim motorjem, razen za 
sesalnike, katerih modelska oznaka se začne z BGS05*  oziroma BGC05*. 
 

To jamstvo ureja zakonodaja Republike Slovenije. 
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