
Живейте здравословно

Бъдете вдъхновени за полезна и вкусна храна,  
приготвена с иновативните уреди за готвене на Bosch.

Функция готвене  
на пара
Ястията, приготвени на 
пара запазват ценните 
витамини и минерали, 
както и богат и естествен 
вкус. Така няма нужда от 
допълнителни подправки 
и се използва по-малко 
сол, може и без мазнина.

Функция Added Steam
Добавя подходящото 
количество пара точно когато 
има нужда от него, така че 
ястията да бъдат с апетитна 
консистенция отвътре и 
отвън. Идеално решение 
за печене на хляб, защото 
придава хрупкава коричка,  
а отвътре го оставя пухкав. 

Функция Assist
Избирате от управлението 
ястието, което искате 
да сготвите, и фурната 
настройва автоматично 
най-подходящият режим, 
оптималната температурата 
и времето за готвене. 

Икономичност  
и бързина
Предотвратява от 
Индукционният 
плот загрява 2,5 
пъти по-бързо от 
стъклокерамичен плот.

Индукция
Плотът работи само ако 
на него е поставен съд и 
само на мястото, на което 
е поставен. Останалата 
повърхност остава 
студена през цялото 
време.

*Акция за уреди за готвене, закупени в периода 1.април – 30.ноември 2022г. 
Търговската гаранция на уредите е за срок от 2г.  

За допълнителни 3г. гаранция се изисква регистрация до 4 седмици от датата  
на покупка. Условия на промоцията и регистрация на www.bosch-home.bg.
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Готварски уреди Bosch – обезпечени с 5 години гаранция*
*2 години законова гаранция + 3 години допълнителна търговска гаранция след регистрация.

Условия за допълнителна 3-годишна гаранция
1. Допълнителната 3-годишна гаранция се отнася за фурни, печки, микровълнови фурни, готварски плотове, аспиратори и кафе автомати за вграждане с марка Bosch, 

закупени в периода от 1.април 2022г. до 30.ноември 2022г. Пълен списък на моделите уреди с марка Bоsch, към които се прилага настоящата допълнителна 
3-годишна гаранция, може да бъде открит на www.bosch-home.bg/specials/promo/5y-warranty-pcg-2022.

2. За допълнителната 3-годишна гаранция се прилагат условията за гаранционно обслужване по стандартната 2-годишна законова гаранция,  
предоставени на купувача с гаранционната карта при покупката на уреда. 
Потребителят може да упражни правата си по тази допълнителна гаранция, като предяви рекламация пред продавача или упълномощено от него лице,  
и представи документите, посочени в т. 4. 
В срока на допълнителната 3-годишна гаранция производителят продължава да предоставя актуализации на цифровия елемент на стоката,  
вкл. актуализации за сигурност.

3. Допълнителната 3-годишна гаранция е валидна и се прилага след попълване на онлайн формуляр за регистрация не по-късно от 4 седмици след датата на покупка 
на уреда. Регистрацията се извършва в интернет на https://www.bosch-home.bg/mybosch и е възможна само в случай че се предостави съгласие за съхранение на 
въведената информация и лични данни. При необходимост от съдействие за регистрацията, можете да се свържете с нас на тел. 0700 20 817.

4. След извършване на онлайн регистрацията, Bosch генерира гаранционен сертификат в профила на регистрирания потребител. Гаранционен сертификат се издава 
еднократно по отношение на конкретен уред след успешна регистрация, извършена в срока по т. 3 по-горе. Отпечатаният гаранционен сертификат, удостоверяващ 
допълнителната 3-годишна гаранция, и оригиналният покупен документ (касова бележка или фактура), в който е посочена датата на покупка, ще служат като 
потвърждение на регистрацията и трябва да бъдат представени при предявяване на гаранционни претенции в срока на гаранцията.

5. Срокът на допълнителната 3-годишна гаранция започва да тече от деня следващ деня, в който изтича стандартната законова 2-годишна гаранция на уред.

6. Гаранционните условия са приложими само за уреди, закупени в указания период от магазини или търговци на територията на Република България и/ или онлайн 
магазини, оперирани от български юридически лица и посочени на https://www.bosch-home.bg/dealer-locator.

7. При дефекти на уреда потребителят има правни средства за защита съгласно Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на 
стоки, които не са свързани с разходи за него, и които не са засегнати от настоящата допълнителна гаранция.

Повече информация за кампанията на www.bosch-home.bg  или на тел. 0700 20 817
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