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Warunki gwarancji 
 
Niniejsza dodatkowa gwarancja na silnik iQdrive™ jest udzielana przez BSH Sprzęt Gospodarstwa 
Domowego Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 183, 02-222 Warszawa. Dodatkowo do naszej 
gwarancji na sprzęt, na poniżej opisanych warunkach, udzielamy dodatkowej gwarancji na silnik 
iQdrive™ w nowych pralkach oraz pralko-suszarkach marki Siemens z oznaczeniem modelowym 
WM*N, WM*T, WM*W, WM*Y, WD*H, WS*T, które zostały zakupione przez pierwszego nabywcę 
końcowego od dnia 07.01.2016 (włącznie). Niniejsza dodatkowa gwarancja na silnik iQdrive™ nie 
wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za 
wady rzeczy sprzedanej. 
 
 

1. Udzielamy gwarancji bezawaryjnej pracy silnika iQdrive™ w nowych pralkach oraz pralko-
suszarkach marki Siemens z oznaczeniem modelowym WM*N, WM*T, WM*W, WM*Y, 

WD*H, WS*T. 

 
2. Okres obowiązywania niniejszej gwarancji na silnik iQdrive™ wynosi 10 lat i zaczyna biec z 

chwilą wydania pralki pierwszemu nabywcy końcowemu, pod warunkiem, iż pierwszy 
użytkownik końcowy dokona rejestracji urządzenia on-line zgodnie z regulaminem rejestracji 
w terminie ośmiu tygodni od dostawy. Rejestracji dokonać należy w Internecie poprzez stronę 
https://www.siemens-home.bsh-group.com/pl/mysiemens/rejestracja. Potwierdzenie 
rejestracji stanowić będzie świadectwo gwarancji. Roszczenia gwarancyjnego z niniejszej 
dodatkowej gwarancji można dochodzić w okresie obowiązywania tej gwarancji. Podstawą 
dochodzenia roszczenia gwarancyjnego jest świadectwo gwarancji oraz dowód zakupu 
zawierający datę zakupu i/lub wydania. Lista punktów serwisowych, w których można 
dochodzić wykonania naprawy na podstawie niniejszej dodatkowej gwarancji, znajduję się na 
stronie https://www.siemens-home.bsh-group.com/pl/wyszukiwarka-serwisu.  

 
3. Niniejsza dodatkowa gwarancja nie obejmuje sytuacji, kiedy wada silnika iQdrive™ wystąpiła 

na skutek używania pralki, w której znajduje się ten silnik, niezgodnie z instrukcją obsługi pralki 
dołączoną do danego urządzenia, w tym na skutek nieprzestrzegania wskazówek dotyczących 
obsługi i montażu, jak również w przypadku, kiedy naprawy lub ingerencje są dokonywane 
przez osoby do tego nieuprawnione (tj. przez osobę inną niż z punktu serwisowego, o którym 
mowa w zdaniu ostatnim pkt. 2 powyżej). 

 
4. Świadczenie dodatkowej gwarancji będzie realizowane w taki sposób, że w razie wystąpienia 

objętej gwarancją wady silnika iQdrive™ uszkodzona część (tj. silnik iQdrive™) zostanie, według 
wyboru gwaranta, naprawiona w miejscu jej zamontowania lub zastąpiona sprawną 
technicznie nową częścią (silnikiem). Niniejsza dodatkowa gwarancja nie obejmuje kosztów 
dojazdu serwisanta oraz kosztów roboczogodzin serwisanta na naprawę wadliwego urządzenia 
objętego niniejszą dodatkową gwarancją. Koszty dojazdu oraz koszty roboczogodzin 
serwisanta , jakie powstaną w związku z naprawą lub wymianą silnika iQdrive™ na nowy, 
zostaną zafakturowane beneficjentowi gwarancji po stawkach obowiązujących w chwili 
składania reklamacji. Koszty te zostaną zakomunikowane uprawnionemu z gwarancji w chwili 
składania reklamacji, a zlecenie zostanie przyjęte do realizacji po otrzymaniu na nie zgody. 
Wymienione części lub sprzęt przechodzą na własność gwaranta. 

 

https://www.siemens-home.bsh-group.com/pl/mysiemens/rejestracja
https://www.siemens-home.bsh-group.com/pl/wyszukiwarka-serwisu
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5. Niniejsza dodatkowa gwarancja nie wpływa również na odpowiedzialność producenta za 
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Naprawy są realizowane na terenie Polski. 

 
6. Te warunki gwarancyjne dotyczą pralek i pralko-suszarek marki Siemens z oznaczeniem 

modelowym WM*N, WM*T, WM*W, WM*Y, WD*H, WS*T, które są wyposażone w silnik 
iQdrive™ i były zakupione na terytorium Polski. Naprawy są realizowane na terenie Polski.  

 
 
Niniejsza wersja warunków gwarancji obowiązuje od 11.12.2018 r. W przypadku rejestracji urządzenia 
wcześniej obowiązuje poprzednia wersja warunków tej gwarancji, która była opublikowana w trakcie 
rejestracji urządzenia – jeżeli istnieje potrzeba odtworzenia poprzedniej wersji uprzejmie prosimy o 
kontakt z naszą infolinią tel. +48 (22) 57 27 600 wew. 1 (opłata jak za połączenie lokalne)  – prześlemy 
ją Państwu niezwłocznie. 
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