
1 

 

 

 

Boschi garantii 
(seisuga 01.01.2017) 

 
 
Kõiki Boschi elektrilisi tööriistu, suruõhutööriistu ja mõõteriistu kontrollitakse ja testitakse 

Boschi kvaliteediteenistuse poolt hoolikalt. 

Seetõttu annab Bosch elektrilistele tööriistadele, suruõhutööriistadele ning mõõteriistadele 

oma garantii. Käesolev garantii ei kitsenda ostulepingust tulenevaid ostja õigusi 

reklamatsiooni esitamiseks ega seadustega antud õigusi. 

 
Käesolevatele tööriistadele anname garantii vastavalt järgmistele tingimustele: 

 
 
1. Anname garantii vastavalt järgmistele punktidele (nr 2 – 7), kõrvaldades garantiiajal 

materjali- või tootmisvigadest tekkinud puudused tasuta. 

 
2. Garantiiaeg on 24 kuud, professionaalsel või sellega samaväärsel kasutusel 12 kuud. 

Garantiiaeg algab kauba ostmise hetkest lõpptarbija poolt. Aluseks on 

ostuarve/kviitungi originaalil toodud kuupäev. 

 
Kõikide pärast 01.01.2017 ostetud professionaalsete siniste elektriliste tööriistade ja 

mõõteriistade puhul (välja arvatud kõrgsagedus-tööriistad, professionaalsed akutrell- 

kruvikeerajad ja suruõhutööriistad) pikeneb garantiiaeg 36 kuule juhul, kui ostja 

nimetatud tööriistad 4 nädala jooksul pärast ostmist registreerib. Garantiipikendus ei 

laiene akudele ja akulaadijatele ning komplekti kuuluvatele lisatarvikutele. Ostu saab 

registreerida vaid internetis aadressil www.bosch-pt.com/warranty. Kinnituseks on 

registreerimistõend, mis tuleb kohe välja trükkida, samuti ostuarve/kviitungi originaal, 

millest nähtub ostu sooritamise kuupäev. Registreerimine on võimalik vaid siis, kui  

ostja annab oma nõusoleku tema poolt sisestavate andmete salvestamiseks. 

 
3. Garantii ei laiene: 

- detailidele, mille kulumine on loomulik või kasutusest tingitud, samuti seadme 

kasutusest või muust loomulikust kulumisest tingitud puudustele; 

- seadme puudustele, mis on põhjustatud kasutusjuhiste eiramisest, nõuetevastasest 

kasutusest, anomaalsetest keskkonnatingimustest, nõuetevastastest 

kasutustingimustest, ülekoormusest või puudulikust hooldusest; 

- tööriista puudustele, mis on tingitud asjaolust, et on kasutatud tarvikuid, lisadetaile 

või varuosi, mis ei ole Boschi originaaldetailid; 

- seadmetele, mida on modifitseeritud; 
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- tühistele kõrvalekalletele seadme tehnilistes näitajates, mis on seadme 

kasutuskõlblikkuse seisukohast ebaolulised. 

 
4. Meie poolt garantiikohustuslikuks hinnatud puuduse kõrvaldamiseks me kas  

parandame defektse seadme tasuta või asendame selle töökorras seadmega 

(vajadusel ka uue mudeliga). Väljavahetatud seadmed ja detailid jäävad meie 

omandiks. 

 
5. Garantiinõue tuleb esitada garantii kehtivuse ajal. Selleks tuleb asjaomane tööriist koos 

ostuarve originaaliga, millest nähtub ostu kuupäev ja toote nimetus, toimetada 

müügiesindusse või kasutusjuhendis nimetatud remonditöökotta. Ülalnimetatud 

registreerimisest tuleneva 36-kuulise garantiiaja puhul tuleb lisaks esitada ka 

registreerimistõend. Osaliselt või täielikult lahtivõetud tööriistade puhul ei saa 

garantiinõuet esitada. Müügiesindusse või remonditöökotta saatmise kulud ja saateriski 

kannab ostja. 

 
6. Teisi nõudeid peale käesolevates garantiitingimustes nimetatud õiguse tööriista 

puuduste kõrvaldamiseks käesoleva garantii korras esitada ei saa. 

 
7. Garantiiremont ei pikenda ega uuenda seadme garantiiaega. 

 
 
Ülaltoodud garantii kehtib Euroopas turustatavatele ja kasutatavatele seadmetele. 

 
 
Käesolevale garantiile kohaldub Saksa õigus, välistatud on ÜRO konventsioon kaupade 

rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta (CISG). 

 
 

Robert Bosch Power Tools GmbH 

70538 Stuttgart 

Germany 
 


