
Vážení obchodní partneri,

na nadchádzajúce obdobie sme pripravili podporu predaja odsávačov pár Siemens vo forme 
10-ročnej záruky na motor iQdrive. Akcia sa týka všetkých odsávačov pár Siemens s motorom 
iQdrive – konkrétne ide o nasledujúce modely: LC67BB532, LC97BB532, LC67BC532, 
LC97BC532, LC67GA532, LC97GA532, LC98BA542, LC91BA542, LC91KA542, LF97GA532, 
LF98BB542, LF21BA552, LF91BA542, zakúpené od 1. 5. 2014.

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

Všetky odsávače s motormi iQdrive sú v katalógu i na našich internetových stránkach 
označené ikonou „10 rokov záruka Siemens iQdrive“. 

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 spotřebiče, s. r. o.,
PCG, PDC produktová manažérka pre ČR a SR
marketing (CZ/SM-MAC) 

 www.siemens-home.com/sk

Najvyšší výkon pre čerstvý vzduch:
iQDrive motor s 10-ročnou zárukou

Siemens. Zoznámte sa s budúcnosťou.

10 -ročná

Vysoký výkon pre čerstvý vzduch: motor iQdrive
Vo výkonných odsávačoch pár Siemens sa skrýva bezkonkurenčne silný motor. Bezkefový motor iQdrive 
s patentovanou technológiou značky Siemens je vždy pripravený odstrániť nepríjemné kuchynské pachy 
a dokonca i pri najvyššom výkone odvetrávania pracuje príjemne potichu. O tom nás napokon presvedčí 
svojou dlhotrvajúcou kvalitou a nízkou spotrebou energie. A to nielen sľubujeme, ale i garantujeme 
10-ročnou zárukou na motor iQdrive. Vysoký výkon pre čerstvý vzduch: motor iQdrive.
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spotřebiče s.r.o. – 

org. zložka Bratislava
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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 

 

Na motor vyššie uvedeného výrobku je výrobcom poskytovaná 10 rokov. 

Upozornenie: 

BSH

Výrobok:

Výrobca:

Typ (E-Nr.):

Dátum predaja:

Údaje o predajcovi:

Zápisy o vykonaných opravách:

Dát. objed. 
opravy

Dátum 

TM

TM

 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

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

Galvaniho 17/C
821 04  Bratislava

Slovenská republika


