
Silný výkon
S 10-ročnou zárukou 
na motor

Vysokoefektívny motor
Šetrí energiou, ale nie výkonom: vďaka pohonu s permanentným magnetom spôsobuje motor EcoSilence DriveTM 
menšie mechanické trenie a pracuje tak s 0 %-nou stratou výkonu. Vďaka tomu je nielen extrémne robustný, tichý 
a trvanlivý, ale aj efektívny. Spojením vysokovýkonných ventilátorov s technológiou motora EcoSilence DriveTM 
šetria nové odsávače pár Bosch viac ako 80 % energie ročne* oproti bežným odsávačom pár Bosch.
*Pri priemernej prevádzke odvetrávania na stupeň 2 v dĺžke jednej hodiny denne a svietení počas dvoch hodín denne.

BSH domácí spotřebiče s.r.o. – 
org. zložka Bratislava
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava

Zákaznícka linka:  
+420 251 095 555
e-mail: 
bosch.spotrebice@bshg.com
www.bosch-home.com/sk

Vážení obchodní partner,

na nadchádzajúce obdobie sme pripravili podporu predaja odsávačov pár 
Bosch vo forme 10-ročnej záruky na motor EcoSilence DriveTM. Akcia sa týka 
všetkých odsávačov pár Bosch s motorom EcoSilence DriveTM – konkrétne ide 
o nasledujúce modely: DIA098E50, DWA067A50, DWA097A50, DWB067A50,  
DWB097A50, DWB091U51 a DWK098E50, zakúpené od 1. 5. 2014. 

Kompletné informácie nájdete na našich internetových stránkach: 
http://www.bosch-home.com/sk/10-rocna-zaruka-na-motor-odsavace.html

Všetky odsávače s motormi EcoSilence Drive™ sú v katalógu i na našich 
internetových stránkach označené ikonou „Záruka na motor 10 rokov“. 

Zákazníkovi na uplatnenie záruky stačí formulár z návodu (pozri prílohu), 
nie je potrebná registrácia a táto akcia platí do odvolania.

Želám Vám pekný deň,

Ing. Radka Petrášková
BSH domácí spotrebiče, s. r. o.,
PCG, PDC produktová manažérka pre ČR a SR
marketing (CZ/SM-MAC)



Výrobek:

Tel.:
*pouze u fyzických osob

Adresa firmy (bydliště*):

IČ:

DIČ:

Adresa firmy:

Výrobce:

Typ (E-Nr.):

Výrobní číslo (FD):

Datum prodeje:

Na výše uvedený výrobek je výrobcem poskytována záruční lhůta v délce trvání 36 měsíců.

Upozornění:  Při reklamaci tohoto modelu s prodlouženou zárukou je potřeba předložit
nejen doklad o koupi spotřebiče, ale také tento záruční list, který uživatele

opravňuje k prodloužené záruce na 3 roky od data zakoupení.

Zápisy o provedených opravách:

Dat. objed.
opravy

Datum
dokončení

Číslo
oprav. listu

Stručný popis závady

Údaje o prodejci:
Obchodní jméno (jméno a příjmení*):

Záruční list
firmy BSH domácí spotřebiče, s.r.o.

Dovozce: BSH domácí spotřebiče, s.r.o.
Pekařská 10a
155 00  Praha 5

tel.: +420 251 095 555

10 rokov 
záruka na motor 

 

BSH

10 rokov  

Dátum 

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
org. zložka Bratislava

Galvaniho 17/C
821 04  Bratislava

Slovenská republika

 fi rmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.
  Pekařská 695/10a, 155 00 Praha 5, ČR
Dovozca: BSH domácí spotřebiče s.r.o.
  org. zložka Bratislava
  Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava
  tel.: +421 2 4848 4211


