Životnost, spolehlivost,
nadčasovost. iQdrive
motor s 10letou zárukou.
Blahopřejeme k zakoupení nového spotřebiče Siemens s motorem
iQdrive. Díky této technologii pracuje motor iQdrive bez tření, což činí
spotřebič obzvlášť tichým, energeticky účinným a bez zbytečného
opotřebovávání.
siemens-home.bsh-group.com/cz
Seznamte se s budoucností.

Siemens domácí spotřebiče

Záruční podmínky
Kromě obecné záruky na spotřebiče poskytujeme nyní dle níže uvedených
podmínek také speciální záruku na motor iQdrive™ u automatických praček.
Zákonná odpovědnost prodejce vyplývající z běžné kupní smlouvy 		
s koncovým zákazníkem tím zůstává nedotčena:

1.

Odstraníme všechny závady motoru iQdrive™, které byly prokazatelně způsobené vadou materiálu
a/nebo výrobní vadou.

2.

Záruční doba činí 10 let a je zahájena dnem zakoupení spotřebiče prvním koncovým zákazníkem. Záruka
musí být v záruční době uplatněna u některého z našich servisních partnerů (případně u prodejce).
Předpokladem pro uplatnění záruky je předložení originálního dokladu o zakoupení spotřebiče či
záručního listu.

3.

Záruku nelze uplatnit, je-li závada motoru iQdrive™ způsobena nevhodným užíváním spotřebiče,
používáním pro domácnost neobvyklým, nedodržením návodu k obsluze či montážních pokynů.

4.

V případě uznání garančního nároku bude motor iQdrive™ dle uvážení servisního technika na místě
opraven, nebo nahrazen motorem novým. V rámci speciální prodloužené záruky pak zaniká nárok na
výměnu celého spotřebiče. Vyměněné náhradní díly se stávají majetkem společnosti
BSH domácí spotřebiče s.r.o.

5.

Garanční oprava motoru iQdrive™ pak v rámci této speciální záruky (po uplynutí zákonné záruky)
nezpůsobuje zahájení nové záruční doby, ani její prodloužení.

6.

Další nároky, zvláště pak na náhradu škod vzniklých mimo spotřebič, jsou vyloučeny, nevyplývá-li taková
odpovědnost přímo ze zákona.

Tyto záruční podmínky platí pro motory iQdrive™ u všech automatických praček vybavených
tímto motorem a dodávaných na český trh společností BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Seznam praček s motorem iQdriveTM
•
•
•
•
•
•
•

WD14U540EU
WD15G442EU
WI14W540EU
WM14N260CS
WM14T360BY
WM14T440BY
WM14T441CS

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5
Česká republika						

•
•
•
•
•
•
•

WM14T561BY
WM14T640BY
WM14T761BY
WM14U840EU
WM14W540EU
WM14W740EU
WM16W640EU

•
•
•
•
•

WM16W6H0EU
WM16XEH0CS
WM16XKH0EU
WM16Y891EU
WS12T440BY
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