SLOVENIJA
Jamstvo proti prerjavenju notranje kadi pomivalnih strojev
Poleg garancije za napravo zagotavljamo v skladu s pogoji, ki so navedeni v nadaljevanju, tudi jamstvo v primeru
prerjavenja notranje kadi pomivalnih strojev (od znotraj navzven). Pogoji v nadaljevanju, ki opisujejo pogoje in
obseg naših jamstvenih storitev, ne vplivajo na obveznosti prodajalca iz pogodbe o prodaji, ki je bila sklenjena s
potrošnikom:
1.

Zagotavljamo jamstvo za primer prerjavenja notranje kadi pomivalnega stroja (od znotraj navzven) v
skladu z naslednjimi pogoji (št. 2- 7).

2.

Jamstveni rok je 10 let od dneva dobave pomivalnega stroja potrošniku, če potrošnik v roku 8 tednov
od dostave opravi spletno registracijo. Registracijo je mogoče opraviti izključno preko spleta na
spletnem naslovu www.bosch-home.si. Registracija je možna le, če se potrošnik strinja s
shranjevanjem njegovih vnesenih podatkov. Kot potrdilo o registraciji velja natisnjen garancijski list in
originalni račun z datumom nakupa in/ali datumom dostave.

3.

Jamstvena obveznost se izniči, če je do prerjavenja notranje kadi (od znotraj navzven) prišlo zaradi
nepravilne uporabe, neobičajne uporabe ali neupoštevanja napotkov za upravljanje in montažo.

4.

Pravica do uveljavljanja jamstva zapade, če so popravila ali druge posege izvajale osebe, ki za ta
dela niso pooblaščene.

5.

Jamstvo v primeru utemeljenega jamstvenega zahtevka predvideva, da je treba zadevni pomivalni stroj
na mestu postavitve po naši izbiri brezplačno popraviti ali zamenjati z brezhibno enakovredno napravo.
Zamenjani deli ali naprave postanejo naša lastnina.

6.

Jamstveni zahtevek mora biti uveljavljen v skladu z jamstvenim rokom, ki je naveden v točki 2. Pri tem
mora potrošnik pooblaščenemu servisu, ki je navedena v seznamu servisnih mest, za zadevno
napravo predložiti jamstveni list, ki je bil natisnjen ob registraciji, in originalni račun z datumom nakupa
in/ali datumom dostave.

7.

Jamstvene storitve ne pomenijo podaljšanja jamstvenega roka ali začetka novega jamstva. Jamstveni
rok za vgrajene nadomestne dele poteče z jamstvenim rokom za celotno napravo.

8.

Dodatne ali druge zahteve, predvsem do nadomestila za škodo, ki nastane izven naprave, so
izključene, če jamstvo ni brezpogojno zakonsko predpisano.

Ti pogoji jamstva veljajo za pomivalne stroje, ki so bili kupljeni v Sloveniji. Če so pomivalni stroji prepeljani v
tujino, kjer so zagotovljeni tehnični pogoji (npr. napetost, frekvenca itd.) in primerni klimatski in okoljski pogoji,
veljajo ti pogoji tudi tam, če ima BSH v posamezni državi organizirano servisno mrežo. Za naprave, ki so bile
kupljene v tujini, veljajo jamstveni pogoji, ki jih je izdalo pristojno podjetje v določeni državi.
Za to jamstvo velja lokalno pravo v povezavi s Konvencijo Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji
blaga (CISG).
BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje
Savinjska cesta 30
SI-3331 Nazarje
Slovenija
Izdaja februar 2017.

