Bosch ražotāja garantija
(Stāvoklis uz 01.01.2017)
Visi Bosch elektroinstrumenti, pneimatiskie instrumenti un mērinstrumenti tiek rūpīgi
pārbaudīti un pakļauti visstingrākajai firmas Bosch kvalitātes dienesta kontrolei.
Tāpēc firma Bosch sniedz garantiju saviem elektroinstrumentiem, pneimatiskajiem
instrumentiem un mērinstrumentiem. Šī garantija nekādā veidā neskar un neietekmē
parastās garantijas saistības, kādas pastāv starp pircēju un pārdevēju, kā arī likumdošanā
noteiktās patērētāju tiesības.
Minētajiem

instrumentiem

ir

piemērojamas

garantijas

saistības

atbilstoši

šādiem

nosacījumiem:
1.

Mēs apņemamies bez maksas novērst bojājumus un trūkumus, kas instrumentam
konstatēti garantijas laikā un kuru cēlonis ir nekvalitatīvs materiāls vai ražošanas
procesa nepilnības, kā noteikts tālākajos punktos (2 - 7).

2.

Garantijas laiks ir 24 mēneši, izņemot profesionāli izmantojamos vai citos līdzīgos
apstākļos darbināmos instrumentus, kuriem noteikts 12 mēnešu ilgs garantijas laiks.
Garantijas laiks tiek noteikts, skaitot no jauna izstrādājuma iegādes datuma
tirdzniecības vietā. Parasti tas ir datums, kas norādīts oriģinālajos iegādes
dokumentos.
Visiem profesionālajiem tumšzilajiem elektroinstrumentiem un mērinstrumentiem, kas
iegādāti

pēc

01.01.2017,

(izņemot

augstfrekvences

instrumentus,

rūpnieciski

izmantojamos akumulatora skrūvgriežus un pneimatiskos instrumentus) garantijas laiks
tiek pagarināts līdz 36 mēnešiem, ja īpašnieks šo instrumentu reģistrē 4 nedēļu laikā
pēc iegādes. Šis garantijas pagarinājums neattiecas uz akumulatoriem un uzlādes
ierīcēm, kā arī uz piederumiem, kas tiek piegādāti kopā ar instrumentu. Reģistrācija ir
iespējama

tikai

datortīkla

Internet

vietnē

www.bosch-pt.com/warranty.

Kā

apstiprinājums garantijas pagarinājumam ir derīga reģistrācijas apliecība, kas tiek
izdrukāta tūlīt pēc reģistrācijas, kā arī oriģinālais iegādes dokuments, kurā ir uzrādīts
iegādes datums. Reģistrācija ir iespējama vienīgi tad, ja pircējs piekrīt ievadīt
informāciju par sevi uzkrāšanai datu bāzē.
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3.

Garantijas saistības neattiecas uz:
- instrumentu daļām, kas darba gaitā vai citā dabiskā veidā nolietojas vai dilst,
piemēram, uz darbinstrumentiem, kuru bojājuma cēlonis ir dabiska nolietošanās vai
nodilums,
- instrumentu bojājumiem, kuru cēlonis ir lietošanas instrukciju neievērošana,
lietošana neparedzētā veidā, lietošana nenormālos darba vai apkārtējās vides
apstākļos, pārslodze, kā arī nepareiza apkalpošana vai apkope,
-

- instrumentu bojājumiem, kuru cēlonis ir piederumu vai rezerves daļu izmantošana,
kas nav firmā Bosch izgatavotie oriģinālie piederumi vai rezerves daļas,

-

- instrumentiem, kas ir tikuši pakļauti nesankcionētām izmaiņām, pilnveidojumiem
vai pārbūvei,

- neievērojamām instrumenta ārējā apveida un parametru izmaiņām, kas būtiski
neietekmē tā vērtību un noderību paredzēto uzdevumu veikšanai.
4.

Mēs, kā garantējošā puse, uzņemamies novērst atklātos bojājumus vai trūkumus, pēc
savas izvēles bez maksas veicot bojātā instrumenta remontu vai nomainot to ar
lietošanas kārtībā esošu instrumentu (piemēram, ar jaunāka izlaiduma instrumentu).
Nomainītie instrumenti vai daļas pāriet mūsu īpašumā.

5.

Garantijas prasības tiks atzītas tikai tad, ja tās tiks pieteiktas noteiktā garantijas laika
ietvaros. Šim nolūkam bojātais instruments pilnā komplektā jānogādā vai jānosūta uz
tirdzniecības vietu vai lietošanas pamācībā norādīto remontu iestādi kopā ar oriģinālo
iegādes dokumentu, kurā jābūt uzrādītam iegādes datumam un instrumenta
apzīmējumam. Gadījumā, ja instrumentam iepriekš aprakstītās reģistrācijas ceļā ir
noteikts 36 mēnešus ilgs garantijas laiks, tam papildus jāpievieno arī reģistrācijas
apliecība. Piesūtot vai piegādājot pilnīgi vai daļēji izjauktu instrumentu, garantijas
prasības netiks atzītas. Nosūtot instrumentu uz tirdzniecības vietu vai lietošanas
pamācībā norādīto remontu iestādi, pircējs sedz transporta izdevumus un uzņemas
risku par piegādi.

6.

Ar mūsu noteikto garantiju nevar tikt pamatotas un uz tās balstītas nekādas citas
tiesības uz instrumenta bojājumu vai trūkumu novēršanu, kā vienīgi tās, kuras
noteiktas šajās garantijas saistībās.

7.

Garantijas prasību atzīšanas gadījumā instrumenta garantijas termiņš tiek pagarināts
vai arī noteikts no jauna.
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Šī garantija attiecas uz instrumentiem, kas ir tikuši pārdoti un tiek lietoti Eiropā.
Uz šo garantiju attiecas Vācu Materiālās tiesības, bet ne Apvienoto Nāciju Organizācijas
vienošanās par Preču un Izstrādājumu Starptautisko Tirdzniecību (CISG).

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
Germany
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