
Pogoji jamstva za pralne in pralno-sušilne stroje z motorjem EcoSilence Drive™. 
 
Poleg zakonske garancije za brezhibno delovanje aparata nudimo še dodatno jamstvo za motor 
EcoSilence Drive™ v pralnih ter pralno-sušilnih strojih Bosch Serie 4, 6, 8 in HomeProfessional pod 
spodnjimi pogoji. Jamčevalni zahtevki do prodajalca na podlagi pogodbe o nakupu aparata ostanejo s 
tem nespremenjeni: 
 
1. Na motorju EcoSilence Drive™ bomo popravili napake, ki se izkažejo za posledico napake v materialu 
in/ali tovarniške napake. 
 
2. Obdobje jamstva traja 10 let in začne veljati ob dostavi pralnega stroja prvemu končnemu uporabniku, 
in sicer pod pogojem, da prvi končni uporabnik opravi spletno registracijo v osmih tednih po dostavi. 
Registracijo se opravi na spletni strani www.bosch-home.com/si/mybosch oziroma v primeru, da prvi 
končni uporabnik nima dostopa do spleta, prek servisnega klicnega centra Bosch na telefonski številki 
01/5830 700. Registracija je možna le, če se prvi končni uporabnik strinja, da se njegovi podatki shranijo. 
Kot potrdilo o registraciji velja natisnjen jamstveni certifikat z originalnim računom o nakupu, kjer je 
razviden datum nakupa in/ali dostave. Jamstveni zahtevek je treba uveljaviti v roku veljavnosti jamstva 
pri pooblaščenem servisu, ki je naveden v seznamu servisnih mest, in ob tem predložiti originalen račun 
o nakupu in natisnjen jamstveni certifikat. 
 
3. Jamstvena obveznost se izniči, če do napake v motorju EcoSilence Drive™ pride zaradi napačne 
uporabe, uporabe za negospodinjske namene ali neupoštevanja navodil za montažo in uporabo 
aparata. Pravica do uveljavljanja jamstva preneha, če so popravila izvajale osebe, ki za ta dela niso 
pooblaščene. 
 
4. V primeru utemeljenega jamstvenega zahtevka se po naši oceni na lokaciji montaže izvede popravilo 
motorja EcoSilence Drive™ oziroma se motor zamenja z drugim, brezhibnim motorjem EcoSilence 
Drive™. Zamenjani deli ali enote postanejo naša lastnina. 
 
5. Jamstvo krije motor, ne pa tudi stroškov dela in potnih stroškov serviserja, za katere ste odgovorni 
sami. Nastali stroški se zaračunajo po ceniku serviserja, ki velja v času jamstvenega zahtevka. 
 
6. Storitve, opravljene v okviru tega jamstva ne pomenijo podaljšanja jamstvenega ali splošnega 
garancijskega roka ali začetka novega jamstva ali nove garancije. 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. 
 
7. Nadaljnji ali drugi zahtevki so s temi pogoji izključeni. 
 
Ti pogoji jamstva veljajo za EcoSilence Drive™ motor, nameščen v Boschevih pralnih in pralno-sušilnih 
strojih Serie 4, 6, 8 in HomeProfessional, ki so bili kupljeni v Sloveniji in se jih tam tudi uporablja. 
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