De Bosch Fabrieksgarantie
(van toepassing vanaf 04.02.2015)
Alle elektrisch en pneumatisch gereedschap en alle meetapparaatuur van Bosch wordt zorgvuldig
gecontroleerd, getest en onderworpen aan de strenge controles van de Bosch Kwaliteitsgarantie.
Daarom geeft Bosch een waarborg op elektrisch en pneumatisch gereedschap en
meetapparaatuur van Bosch. Uw waarborgclaim, gebaseerd op uw aankoopcontract met de
detailhandelaar, met inbegrip van uw andere wettelijke rechten, blijven ongewijzigd door deze
waarborg. Wij bieden een waarborg op dit gereedschap volgens onderstaande voorwaarden:
1. Onze waarborg volgens de onderstaande voorwaarden (nr. 2 - 7) omvat het kosteloos
verhelpen van defecten aan het gereedschap, indien ten genoegen van het Bosch Service
Centrum vastgesteld kan worden dat de defecten veroorzaakt werden door een materiaalof een productiefout binnen de waarborgtermijn.
2. De waarborgtermijn bedraagt 24 maanden of, ingeval van commercieel of professioneel
gebruik, 12 maanden. De waarborgtermijn neemt een aanvang op het ogenblik dat het
gereedschap nieuw wordt aangekocht. De aanvangdatum is de datum op het originele
aankoopbewijs.
De waarborgtermijn kan als volgt worden verlengd:
a)

Voor alle professionele blauw gereedschap en meetapparatuur aangekocht op of na
01.09.2004

(behalve

voor

hoogfrequentie-gereedschap,

industriële

accuschroevendraaiers en persluchtgereedschap) wordt de waarborgtermijn verlengd
tot 36 maanden indien de koper dit gereedschap binnen de vier weken na de
aankoopdatum registreert.
Accupacks en acculaders, alsook bijgeleverd toebehoren zijn uitgesloten van deze
waarborgverlenging.
De registratie kan enkel gebeuren via het internet op www.bosch-pt.com/warranty.
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Als bevestiging geldt het registratiebewijs dat onmiddellijk moet opgeslagen en/of
afgedrukt moet worden, samen met het originele aankoopbewijs dat de aankoopdatum
aangeeft. De registratie is enkel mogelijk als u zich akkoord verklaart met het opslaan
van de ingevoerde gegevens (gebruiksvoorwaarden worden op de website toegelicht).
b)

Voor alle niet-commercieel, groen elektrisch gereedschap en meetapparatuur dat werd
aangekocht op of na 04.02.2015, wordt de waarborgtermijn verlengd tot 36 maanden
indien de koper dit gereedschap binnen de vier weken na de aankoopdatum registreert,
op voorwaarde dat het gereedschap niet gebruikt wordt voor commerciële of
professionele doeleinden.
Accupacks, acculaders, alsook bijgeleverd toebehoren zijn uitgesloten van deze
waarborgverlenging.
De registratie kan enkel gebeuren via het internet op www.MyBosch-Tools.com. Als
bevestiging geldt het registratiebewijs dat onmiddellijk moet opgeslagen en/of
afgedrukt moet worden, samen met het originele aankoopbewijs dat de aankoopdatum
aangeeft. De registratie is enkel mogelijk als u zich akkoord verklaart met de
voorwaarden en met het privacybeleid van het MyBosch online platform.

3. Van de waarborg zijn uitgesloten:
- Onderdelen die onderhevig zijn aan sleet door het gebruik of aan andere natuurlijke
slijtage, alsook defecten aan het gereedschap die terug te voeren zijn tot slijtage door
gebruik of andere natuurlijke slijtage.
- Defecten aan het gereedschap die veroorzaakt zijn door het niet naleven van de
gebruiksvoorschriften, verkeerd gebruik, abnormale omgevingsomstandigheden,
abnormale gebruiksomstandigheden, overbelasting of onvoldoende nazicht en
onderhoud.
-

Defecten die werden veroorzaakt door het gebruik van toebehoren, onderdelen of
wisselstukken die geen originele Bosch-onderdelen zijn.

-

Gereedschap waaraan veranderingen of aanvullingen werden aangebracht.

-

Geringe afwijkingen van de gewenste kwaliteit die geen impact hebben op de waarde
en de bruikbaarheid van het gereedschap.
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4. Aan defecten die door ons worden beschouwd als gedekt door de waarborg wordt verholpen
door het gratis herstellen van het defecte gereedschap of via vervanging door een perfect
werkend gereedschap (eventueel een later model). Vervangen gereedschap wordt onze
eigendom.
5. De garantieclaim moet binnen de waarborgtermijn geldend gemaakt worden. Hiervoor moet
het volledige gereedschap in kwestie samen met het originele aankoopbewijs met
vermelding van de aankoopdatum en de productomschrijving aan de verkoper voorgelegd
worden of bij één van de in de gebruiksaanwijzing vermelde klantenservicecentra worden
ingezonden. Indien een claim geldend wordt gemaakt binnen de waarborgtermijn van 36maanden, als gebaseerd op de bovenvermelde registratie, is ook het gedownloade en
afgedrukte registratiebewijs vereist. Volledig of gedeeltelijk gedemonteerd gereedschap
valt niet onder de garantie. Indien u het gereedschap naar een kleinhandelaar of naar een
klantenservicecentrum opstuurt, dan zijn de transportkosten en –risico’s voor uw rekening.
6. Andere claims dan het recht op het verhelpen van een defect zoals opgesomd in deze
waarborgvoorwaarden vallen niet onder de garantie.
7. Prestaties die onder de waarborg worden geleverd leiden niet tot het verlengen of het
vernieuwen van de waarborgtermijn van het gereedschap. De hierboven vermelde
waarborg is van toepassing op gereedschap dat in Europa wordt aangekocht en gebruikt.
8.

Voor deze waarborg is het Belgisch recht van toepassing, exclusief het verdrag van de
Verenigde Naties over contracten van internationale warenaankoop (CISG), voor zoverre
dit door de nationale wetgeving is toegestaan.

Robert Bosch BeneluxGMBH
Divisie Power Tools
Postbus 3267
NL – 4800 GD Breda
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Nederland
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