
 

Podmienky spoločnosti Robert Bosch Power Tools GmbH pre poskytovanie 
servisu pre akumulátory Premium  
(Stav 01.01.2017 – 09.11.2020)  
Ak ste zaregistrovali akumulátor alebo nabíjačku pred dátumom 09.11.2020, 
platí pre ne tieto záručné podmienky. 
 
 
§1 Rozsah pôsobnosti  
Spoločnosť Robert Bosch Power Tools GmbH (ďalej "spoločnosť Bosch") poskytuje služby servisu 
popísané v týchto podmienkach pre akumulátory Premium na nové lítium-iónové akumulátory 
zakúpené v Európe, vrátane príslušných nabíjačiek značky Bosch, ktoré patria k profesionálnej 
(modrej) rade náradia (s vylúčením priemyselného náradia), (ďalej "výrobky") za predpokladov 
uvedených v tomto dokumente, pokiaľ neexistuje dôvod vylúčenia (pozri § 6).  
 
§2 Služby servisu pre akumulátory Premium  
Ak sa v čase platnosti servisu pre akumulátory Premium vyskytne u registrovaného výrobku závada 
spôsobená vadou materiálu, výrobnou vadou alebo opotrebením, spoločnosť Bosch príslušný 
zaregistrovaný výrobok podľa vlastného rozhodnutia buď bezplatne opraví, alebo vymení za 
výrobok bez závad (príp. za nasledujúci model). Vymenené výrobky alebo diely prechádzajú do 
vlastníctva spoločnosti Bosch.  
 
§3 Doba platnosti servisu pre akumulátory Premium  
Doba platnosti servisu pre akumulátory Premium začína zakúpením výrobku a končí po uplynutí 24 
mesiacov. Rozhodujúci je dátum na origináli predajného dokladu. Dobu platnosti nemožno predĺžiť.  
 
§4 Registrácia výrobku  
Podmienkou pre využívanie služby servisu pre akumulátory Premium je registrácia výrobku 
zákazníkom, a to do 4 týždňov od dátumu zakúpenia výrobku. Registráciu je možné uskutočniť len 
cez Internet na adrese www.bosch-professional.com/warranty. Registrácia je platná iba vtedy, ak je 
kompletne a správne vyplnený on-line formulár a spoločnosť Bosch potvrdí registráciu dokladom o 
registrácii. Doklad o registrácii je nutné ihneď vytlačiť. Registrácia je možná len vtedy, ak kupujúci 
udelí súhlas s uložením a spracovaním svojich údajov, ktoré v registrácii uvedie.  
 
§5 Ďalšie predpoklady pre využívanie služieb servisu pre akumulátory Premium  
Nárok na služby servisu pre akumulátory Premium je nutné uplatniť počas doby platnosti servisu 
pre tieto akumulátory. K tomu je nutné príslušný výrobok s vytlačeným dokladom o registrácii a 
originálom predajného dokladu, na ktorom musí byť uvedený dátum predaja a označenie výrobku, 
kompletne predložiť alebo zaslať predajcovi či niektorému zo servisov, ktoré sú uvedené v návode 
na použitie. V prípade zasielania výrobku do servisu resp.predajcovi, znáša riziko spojené  
s prepravou ako aj náklady na ňu kupujúci.  
 
§6 Dôvody vylúčenia poskytnutia služieb servisu pre akumulátory Premium  
(1) Elektrické náradie Bosch má pri používaní v súlade s určeným účelom určitú životnosť. 
Preťaženie a / alebo používanie v rozpore s určeným účelom môže mať negatívny vplyv na 
životnosť výrobkov. Ak sa u jednotlivých užívateľov vyskytne niektorý z týchto prípadov, je 
spoločnosť Bosch oprávnená odmietnuť poskytnutie servisu pre akumulátory Premium. Je tomu tak 
najmä v nasledujúcich prípadoch:  
 
• pri používaní náradia v odvetviach, v ktorých podlieha silnému opotrebeniu (napr. priemyselná 
prevádzka),  



• ak bolo u určitého výrobku zaregistrovaných viac ako tri reklamácie alebo vyžiadania služieb 
servisu pre akumulátory Premium na závadu rovnakého druhu.  
 
(2) Ďalej sú z poskytovania služieb servisu pre akumulátory Premium vyňaté:  
 
• poškodenie spôsobené vyššou mocou a ďalej požiarom, výbuchom, extrémnymi poveternostnými 
vplyvmi, vodou alebo úderom blesku,  
• vady výrobku spôsobené nedodržaním pokynov pre používanie, používaním v rozpore s určeným 
účelom, abnormálnymi podmienkami prostredia, neprimeranými prevádzkovými podmienkami, 
preťažením alebo zlou údržbou alebo nedostatočným ošetrovaním,  
• vady výrobku, spôsobené použitím príslušenstva, doplnkov alebo náhradných dielov, ktoré nie sú 
originálnymi dielmi značky Bosch,  
• poškodenie spôsobené vonkajšou silou, napr. poškodenie pádom alebo úderom,  
• výmena stratených súčastí,  
• výrobky, ktoré boli upravované, pozmeňované alebo otvorené,  
• nepatrné odchýlky od požadovaných vlastností nepodstatné pre hodnotu a použiteľnosť výrobku  
 
§7 Záverečné ustanovenia, vzťah k ďalším nárokom  
• Nároky kupujúceho na základe zákonnej záručnej doby a zodpovednosti za vady, vyplývajúce z 
kúpnej zmluvy s predávajúcim, ako aj iné zákonné práva, nie sú týmito podmienkami akokoľvek 
dotknuté alebo obmedzené  
• Poskytnutím služieb servisu pre akumulátory Premium sa nepredlžuje ani neobnovuje zákonná 
záručná lehota, ani prípadná dobrovoľná záruka spoločnosti Bosch na náradie, akumulátor alebo 
nabíjačku  
 
Tieto podmienky servisu pre akumulátory Premium a služby servisu pre akumulátory Premium sa 
riadia právom Slovenskej republiky s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe 
tovaru (CISG).  
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