Bosch gamintojo garantija
(Galioja nuo 01.01.2017)
Visi Bosch elektriniai, pneumatiniai įrankiai ir matavimo prietaisai yra kruopščiai patikrinami,
išbandomi ir griežtai kontroliuojami Bosch kokybės kontrolės tarnyboje.
Todėl Bosch suteikia garantiją Bosch elektriniams ir pneumatiniams įrankiams bei matavimo
prietaisams. Ši garantija neapriboja pirkėjo teisių į garantiją pagal pirkimo-pardavimo sutartį,
sudarytą su pardavėju, ar įstatymuose numatytų pirkėjo teisių.
Šiems prietaisams mes suteikiame garantiją, kuri taikoma remiantis toliau pateikiamomis
sąlygomis:
1.

Pagal toliau išvardintas taisykles (Nr. 2 - 7) mes suteikiame garantiją, kuri apima
nemokamą prietaiso defektų, atsiradusių garantiniu laikotarpiu dėl medžiagų kokybės
ar klaidų prietaiso gamybos procese, pašalinimą.

2.

Garantijos laikotarpis yra 24 mėnesiai, o prietaisus naudojant profesionaliam darbui ar
jam prilyginamai veiklai - 12 mėnesių. Prekių garantinis laikotarpis prasideda
pardavimo galutiniam vartotojui dieną. Pirkimo data nustatoma pagal pateiktą originalų
pirkimą patvirtinantį dokumentą.
Visiems profesionaliems mėlyniesiems elektriniams įrankiams ir matavimo prietaisams
(išskyrus aukšto dažnio elektrinius įrankius, pramoninius akumuliatorinius suktuvus ir
pneumatinius įrankius), pirktiems ne anksčiau, kaip 2017 01 01, garantijos laikotarpis
yra pratęsiamas iki 36 mėnesių skaičiuojant nuo pardavimo galutiniam vartotojui
dienos, jei pirkėjas per 4 savaites nuo jų pirkimo datos juos užregistruoja.
Akumuliatoriams ir jų krovikliams šis garantijos pratęsimas nėra taikomas. Prietaisus
užregistruoti galima tik interneto puslapyje www.bosch-pt.com/warranty. Kaip įrodymas
galioja tik registravimą patvirtinantis dokumentas, kurį, užregistravus prietaisą, reikia iš
karto atspausdinti, bei originalus pirkimo dokumentas, pagal kurį yra nustatoma
prietaiso pirkimo data. Registracija įmanoma tik tuomet, kai pirkėjas patvirtina sutinkąs,
kad jo įvesti duomenys būtų išsaugoti duomenų bazėje.

3. Garantija netaikoma šiais atvejais:
- prietaiso ar atskirų jo dalių gedimai atsirado dėl technologinio bei kitokios rūšies
natūralaus jų susidėvėjimo.
- gedimai atsirado dėl to, jog prietaisas buvo naudojamas nepaisant vartotojo
instrukcijoje nurodytų reikalavimų, prietaisas buvo naudojamas ne pagal paskirtį
1

arba anomalioje aplinkoje ar netinkamomis darbo sąlygomis, buvo veikiamas
perkrovų, nebuvo tinkamai techniškai prižiūrimas bei aptarnaujamas.
-

gedimai atsirado dėl to, jog buvo naudojami ne originalūs Bosch įrankių priedai,
papildoma įranga ar komplektuojamosios/atsarginės dalys/detalės.

-

prietaiso konstrukcija buvo nesankcionuotai keičiama arba papildoma.

- yra nedidelių nukrypimų nuo normos, kurie neturi įtakos prietaiso vertei bei
funkcionavimui.

4.

Garantiniu pripažinto defekto pašalinimas mūsų nuožiūra atliekamas arba nemokamai
sutaisant trūkumų turintį prietaisą arba pakeičiant jį tinkamai veikiančiu prietaisu
(atsižvelgiant į aplinkybes, naujesnio modelio prietaisu). Pakeisti prietaisai arba
dalys/detalės tampa mūsų nuosavybe.

5.

Pretenzijos dėl trūkumų turi būti pareikštos per garantijos laikotarpį. Visiškai
sukomplektuotas prietaisas kartu su originaliu prekės pirkimą-pardavimą patvirtinančiu
dokumentu su nurodyta prietaiso pardavimo data ir prietaiso pavadinimu bei užpildytu
Baltijos šalims skirtu Bosch garantiniu talonu turi būti pristatytas arba atsiųstas
pardavėjui arba Bosch įgaliotai klientų aptarnavimo tarnybai (adresą rasite prietaiso
naudojimo instrukcijoje). Jei prietaisas yra užregistruotas, kaip buvo aprašyta aukščiau,
ir turi 36 mėnesių garantiją, papildomai reikia pateikti registraciją patvirtinantį
dokumentą. Garantija negalioja, jei prietaisas pristatomas ar atsiunčiamas dalinai ar
visiškai išardytas, taip pat jei nepateikiami šioje garantijoje nurodyti dokumentai. Jei
prietaisas pardavėjui ar klientų aptarnavimo tarnybai yra atsiunčiamas, transporto
kaštai ir rizika tenka pirkėjui.

6.

Kitokie pirkėjo reikalavimai, nei šiose garantijos sąlygose nurodyta teisė į prietaiso
trūkumų pašalinimą, mūsų suteikiamoje garantijoje nėra numatyti ir nebus tenkinami.

7.

Garantinis laikotarpis nėra pratęsiamas ar atnaujinamas (t.y. skaičiuojamas iš naujo)
dėl prietaiso garantinio taisymo ar viso prietaiso ar atskirų komplektuojamųjų
dalių/detalių pakeitimo.
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Aukščiau nurodytos garantijos galioja tik Europoje pirktiems ir ten naudojamiems
prietaisams.
Šiai garantijai galioja Vokietijos įstatymai, išskyrus tas nuostatas, kurioms galioja Jungtinių
Tautų Konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo - pardavimo sutarčių (CISG).
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