
Siemens domáce spotrebiče

Blahoželáme k zakúpeniu nového spotrebiča Siemens s motorom
iQdrive. Vďaka tejto technológii pracuje motor iQdrive bez trenia, 
spotrebič je obzvlášť tichý, energeticky účinný a nedochádza ku 
zbytočnému opotrebovávaniu.
siemens-home.bsh-group.com/sk

Zoznámte sa s budúcnosťou.

Životnosť, spoľahlivosť, 
nadčasovosť. iQdrive motor 
s 10-ročnou zárukou.



1. Odstránime všetky poruchy motora iQdrive ™, ktoré boli preukázateľne spôsobené chybou materiálu a /
alebo výrobnou chybou.

2. Záručná doba je 10 rokov a je zahájená dňom zakúpenia spotrebiča prvým koncovým zákazníkom.
Záruka musí byť v záručnej dobe uplatnená u niektorého z našich servisných partnerov (prípadne
u predajcu). Predpokladom pre uplatnenie záruky je predloženie originálneho dokladu o zakúpení
spotrebiča či záručného listu.

3. Záruku nie je možné uplatniť, ak je závada motora iQdrive ™ spôsobená nevhodným používaním
spotrebiča, používaním pre domácnosť neobvyklým, nedodržaním návodu na obsluhu alebo montáž- 

 nych pokynov.

4. V prípade uznania garančného nároku bude motor iQdrive ™ podľa uváženia servisného technika na
mieste opravený, alebo nahradený motorom novým. V rámci špeciálnej predĺženej záruky potom zaniká
nárok na výmenu celého spotrebiča. Vymenené náhradné diely sa stávajú majetkom spoločnosti BSH
domácí spotřebiče s.r.o.

5. Garančné oprava motora iQdrive ™ potom v rámci tejto špeciálnej záruky (po uplynutí zákonnej záruky)
nespôsobuje začatie novej záručnej doby, ani jej predĺženie.

6. Ďalšie nároky, najmä na náhradu škôd vzniknutých mimo spotrebiča, sú vylúčené, ak nevyplýva taká
zodpovednosť priamo zo zákona.

Tieto záručné podmienky platia pre motory iQdrive ™ u všetkých automatických práčok vybavených 
týmto motorom a dodávaných na slovenský trh spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o.
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Záručné podmienky
Okrem všeobecnej záruky na spotrebiče poskytujeme teraz podľa nižšie 
uvedených podmienok aj špeciálnu záruku na motor iQdrive ™ u auto-
matických práčok. Zákonná zodpovednosť predajcu vyplývajúca z bežnej 
kúpnej zmluvy s koncovým zákazníkom tým zostáva nedotknutá:

Zoznam práčok s motorom iQdriveTM

• WD14U540EU

• WD15G441EU

• WD15G442EU

• WD15H542EU

• WI14W540EU

• WM12N160BY

• WM12N260BY

• WM12T460BY

• WM14N260CS

• WM14Q3ED1

• WM14T360BY

• WM14T440BY

• WM14T441CS

• WM14T561BY

• WM14T640BY

• WM14T761BY

• WM14U640EU

• WM14U840EU

• WM14W4C1

• WM14W540EU

• WM14W740EU

• WM14Y791EU

• WM14Y7W3

• WM16W640EU

• WM16W6H0EU

• WM16XEH0CS

• WM16XKH0EU

• WM16Y890EU

• WM16Y891EU

• WS12T440BY




