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Garantievoorwaarden voor stofzuigers met een motor 
van Bosch. 
Naast de standaard garantievoorwaarden op het apparaat 

bieden we de volgende garantie voor nieuwe apparaten die 

zijn uitgerust met een motor van Bosch (geldig voor alle 

cilinderstofzuigers met en zonder stofzak, behalve de modellen 

van de Serie 2 BGS05…/BGC05…) en zijn aangeschaft vanaf 

1 augustus 2019. De aanspraken op grond van deze garantie 

gelden naast de aanspraken die u op grond van de wet als 

consument heeft ten opzichte van de partij bij wie u uw 

apparatuur heeft gekocht. Onderstaande voorwaarden doen 

aan deze rechten op geen enkele wijze afbreuk. 

1. Wij, BSH Huishoudapparaten B.V., Taurusavenue 36, 

 2132 LS Hoofddorp, Nederland, bieden een garantie voor  

 gebreken aan de Bosch-motor die aantoonbaar te wijten  

 zijn aan materiaal- en/of productiefouten.

2. Om in aanmerking te komen voor de garantie moet 

 de eerste koper binnen zes maanden na aankoop de 

 stofzuiger geregistreerd hebben en de garantie 

 geactiveerd hebben op  

 https://www.bosch-home.nl/mybosch. 

3. De garantieperiode is tien jaar. Deze gaat in op de   

 dag van aankoop van de stofzuiger door de eerste koper.  

 De garantieclaim moet binnen deze periode worden   

 ingediend door de originele aankoopbon te sturen naar de  

 klantenservice die in de lijst met klantenserviceafdelingen  

 in de gebruikershandleiding staat vermeld.

4. Ongeacht bovenstaande paragraaf 1 geldt er geen   

 garantieverplichting indien het defect aan de motor te  

 wijten is aan verkeerd gebruik, niet-huishoudelijk gebruik  

 of het niet naleven van de gebruiks- en montage-instructies. 

Bij Bosch ontwerpen wij motoren die zich onderscheiden in uiterste technische precisie. 
 
10 jaar garantie op de motor. 
Het is niet zomaar een verkoopslogan - we garanderen het echt. Garantie op de motor voor de 
aankomende tien jaar.

Krachtige motoren uit Duitsland.

 De garantieclaim vervalt als er reparaties of ingrepen   

 worden uitgevoerd door personen die niet hiervoor door  

 ons gemachtigd zijn. 

5. In het geval van een garantieclaim zal de defecte Bosch-  

 motor gerepareerd of vervangen worden door een nieuwe  

 Bosch-motor. Vervangen onderdelen of apparaten worden  

 ons eigendom.

6. Garantiediensten verlengen de garantieperiode niet en   

 zorgen er evenmin voor dat er een nieuwe garantieperiode  

 ingaat. 

7. Deze garantie vormt geen aanleiding voor verdere claims.  

 Deze garantie beperkt de wettelijke rechten niet, in het  

 bijzonder garantieclaims tegen de verkoper op grond van  

 de koopovereenkomst en mogelijke claims tegen ons als 

  fabrikant op grond van de wet op de product-   

 aansprakelijkheid.

8. Deze garantievoorwaarden zijn van toepassing op alle

  nieuwe cilinderstofzuigers met en zonder stofzak, die   

 worden aangeschaft vanaf 1 augustus 2019 en die zijn   

 uitgerust met een motor van Bosch. Met uitzondering van  

 de modellen van de Serie 2 BGS05…/BGC05….

9. Op deze garantie is het Nederlandse recht van toepassing  

 met uitsluiting van het internationaal privaatrecht en   

 VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten   

 betreffende roerende zaken (CISG).

10. Na de registratie van uw product en productgarantie kunt 

 u de bevestiging vinden bij het betreffende product in 

 uw MyBosch account. Deze bevestiging is tevens uw  

 bewijs van garantie. Wanneer u binnen de garantietermijn  

 van 10 jaar een beroep moet doen op onze Bosch Service 

  verzoeken wij u de bevestiging en de aankoopnota bij de  

 hand te houden zodat wij u direct kunnen helpen.
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