
*Работно време: понеделник - петък, от 8.00 - 17.00 часа

3 допълнителни години търговска 
гаранция след 2-годишната заводска 
гаранция 

Без разходи за транспорт, ремонт и 
резервни части 

Качествено сервизно обслужване от 
техници на Siemens, обучени специално 
за ремонт на Вашия марков уред

Издател на гаранцията:
БСХ Домакински уреди България ЕООД
София
бул. Цариградско шосе 115 К
ЕТС, сграда Б
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Вашата гаранцияГаранция

 Централен сервиз*:
 СЕРВИЗ СОТИРОВ
 ул. Козлодуй 113
 1233 - София
 тел.: 02 / 931 50 62
 e-mail: office@sotirov-service.com 

Сертификат
за удължена гаранция

Наименование на уреда 
Прахосмукачка, с марка Siemens с енергиен етикет,

закупен заедно с 2 пакета филтърни торбички BBZ123GALL или VZ123GALL. 

 

Териториален обхват:
Република България  

Дата на закупуване на уреда
датата на приложения 
покупен документ

 

Начало на допълнителната гаранция
Директно след изтичане на 2-годишната 
гаранция на производителя

Продължителност в месеци 
36
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Двойна сигурност.
Новите прахосмукачки и филтърни торбички PowerProtect Siemens - 
немско качество без компромис с 3 години допълнителна гаранция.

www.siemens-home.bg



  Посочените по-долу условия, които описват предпоставките и обхвата на нашата удължена гаранция, не 
засягат гаранционните задължения на продавача, произтичащи от договора за продажба с крайния купувач.

 1. Обхват на услугите и условия за удължаване на гаранционния срок

 1.1     Удължаването на гаранционния срок се отнася само за закупени в периода от 1.1.2016 – 31.12.2016  год.  
и  експлоатирани в РБългария  прахосмукачки на Siemens.

 1.2     Удължаването на гаранционния срок се отнася само за прахосмукачки с марка Siemens с енергиен етикет, 
закупени в комплект, с един покупен документ с 2 пакета филтърни торбички BBZ123GALL или VZ123GALL.

 1.3     Услуги, произтичащи от удължаване на гаранционния срок, могат да се ползват само при представяне на 
оригинален покупен документ за закупуване на уреда заедно с 2 пакета филтърни торбички VZ123GALL или 
BBZ123GALL./с дата на закупуване/.

 1.4.     Клиентът може да разпечата сертификат за Удължаване на гаранционния срок с 3 години.

 1.5     За времето на удължения гаранционен срок Siemens отстранява безплатно чрез избран от Siemens сервизен 
партньор доказани дефекти по материала и/или производствени дефекти на посочения в т.1.2. уреди, ако те са 
били съобщени незабавно на Siemens след установяването им в рамките на удължения гаранционен срок.

 1.6     Гаранционната услуга се изразява във възстановяване на експлоатационната готовност на уреда, т.е. поправка 
или подмяна на части по избор на Siemens.

  Ако ремонтът не е рентабилен или възможен, Siemens си запазва правото да предостави на купувача вместо 
възстановяване на експлоатационната готовност друг уред по избор на Siemens със същите качества.

 2. Срок

 2.1     Чрез удължаването на гаранционния срок при условия от т.1.5 Siemens поема директно след предоставената 
от него 2-годишна гаранция от производителя извършването на посочените в т. 1.6 услуги за срок от още  
3 години.

 2.2     В случай на ремонт гаранционният срок спира да тече до момента, в който уредът с изправен за работа. Този 
период се прибавя към гаранционния срок. Не се поставя начало на нов гаранционен срок.

 2.3     Ако в рамките на гаранционния срок уредът бъде заменен съгласно клауза 1.6 от настоящия Регламент, остатъкът 
от гаранционния срок се прехвърля върху подменения уред.

 3. Изключения и отпадане на гаранционните услуги

  Удълженият гаранционен срок на Siemens не се отнася за транспортни щети, както и за щети, настъпили поради 
естествено износване, неправилно боравене с уреда, недостатъчни грижи, неспазване на указанията за обслужване, 
използване на уреда не за обичайни домакински цели или щети поради извършени от получателя на гаранцията или 
трети лица изменения или поправки.

  Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската  
стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 - 115 от ЗЗП.

Регламент
Удължаване на гаранционния срок с 3 години

Garantie

www.siemens-home.bg


