
5 let 
garancije

Nakup aparata.

Registracija aparata v 30 
dneh od datuma nakupa  
in tiskanje certifikata 
na www.bosch-home.si

1.

2.

Enostavno: v dveh korakih do
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Pomoč pri registraciji: 080 1691 pon.–pet. od 7.00 do 20.00, razen ob praznikih

V obdobju od 16. 9. 2021 do 15. 1. 2022 vam ob nakupu pralnega, 
sušilnega, ali pralno-sušilnega stroja Bosch in registraciji aparata 
v 30 dneh od datuma računa na 
www.bosch-home.si podarimo 5-letno 
garancijo (poleg 2-letne proizvajalčeve 
garancije še dodatna 3 leta  
brezplačne garancije).

Ocenite aparat 
in pridobite  
še darilo!
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Bosch podarja: 5 brezskrbnih let.

Prvim 750 kupcem, ki bodo v 30 dneh od datuma računa  
registrirali aparat in v istem obdobju aparat tudi ocenili na  
spletni strani www.bosch-home.si, pripada še darilo: tri litrske 
plastenke pralnega gela Persil, 20 WL. Darilo bo poslano po pošti.

#LikeABosch
Peri in suši



Izdajatelj: BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje, Savinjska cesta 30, SI-3331 Nazarje.

Skupina BSH je imetnik licence za blagovno znamko BOSCH.

Informacija o pogojih podaljšane garancije (poleg 2-letne garancije 
proizvajalca še dodatna 3 leta) in pridobitve darila v okviru prodajne 
akcije »Bosch podarja: 5 brezskrbnih let.«:

Izdajatelj podaljšane garancije: BSH Hišni 
aparati d.o.o. Nazarje, Savinjska cesta 30, 
3331 Nazarje, Republika Slovenija

Trajanje prodajne akcije: od 16. septembra 
2021 do 15. januarja 2022.

Skupine aparatov Bosch, za katere velja 
prodajna akcija:
• pralni stroji
• sušilni stroji
• pralno-sušilni stroji.

Pogoj za pridobitev podaljšane 
garancije je registracija aparata v 
roku 30 dni od datuma nakupa na  
www.bosch-home.si

Po uspešni registraciji aparata 
prenesite in natisnite certifikat, ki 
ga prosimo shranite skupaj z originalnim 
računom.

Storitve iz naslova podaljšane garancije 
je mogoče uveljavljati le ob predložitvi 
veljavnega certifikata skupaj z originalnim 
računom, ki vsebuje tudi podatek o datumu 
računa in / ali dobave.

Podaljšana garancija velja le za ozemlje 
Republike Slovenije za izdelke, ki so bili 
kupljeni s strani potrošnikov (fizičnih oseb) 
v Republiki Sloveniji pri pravnih osebah, 
registriranih v Republiki Sloveniji.

Pri prodaji aparata v obdobju trajanja 
podaljšane garancije se lahko certifikat, ki je 
vezan na aparat, prenese na novega lastnika.

Podaljšana garancija ne vključuje jamčenja v 
naslednjih primerih:
•  če stranka ni ravnala po priloženih navodilih 

za uporabo izdelka,
•  če je v izdelek posegla oseba, ki nima 

proizvajalčevega pooblastila,
• če je stranka z izdelkom 
neprimerno ravnala.

Izdajatelj prav tako ne jamči 
za okvare, povzročene pri 
transportu po izročitvi izdelka, za 
okvare zaradi nepravilne montaže 

ali nepravilnega vzdrževanja, 
mehaničnih okvar, ki jih povzroči 

uporabnik, za okvare zaradi prenizke ali 
previsoke napetosti ali pomanjkanja vode in 

tiste, ki nastanejo zaradi višje sile.

Pridobitev darila: Prvim 750 kupcem, ki 
bodo v 30 dneh od datuma računa registrirali 
aparat in v istem obdobju aparat tudi 
ocenili na spletni strani www.bosch-home.
si/mybosch pripada še darilo: tri litrske 
plastenke pralnega gela Persil, 20 WL. Darilo 
bo poslano po pošti najpozneje v roku 30 dni 
od dneva zaključka promocije.

Celoten dokument o pogojih podaljšane garancije v okviru prodajne akcije »Bosch podarja:  
5 brezskrbnih let« si oglejte na:
https://www.bosch-home.com/si/novosti-in-promocije/bosch-podarja-5let-garancije-in-darilo
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