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BSH domácí 
Radlická 350

158 00 Praha 5

Příjem oprav
Tel.: +420 251 095 546 

Email: opravy@bshg.com

 
Tel.: +420 251 095 556
Email: dily@bshg.com

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách www.bosch-home.com/cz. 

Zákaznické poradenství
Tel.: +420 251 095 555

Email: bosch.spotrebice@bshg.com
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Tento návod na použitie si uschovajte pre budúce 
použitie.
Pri odovzdávaní vysávača ďalšej osobe nezabudnite 
odovzdať tiež návod na použitie.

Použitie podl’a určenia

Spotřebič je určený iba na použitie v domácnosti.
Tento spotřebič je určený na použitie v najvyššej 
povolenej nadmorskej výške 2 000 m.

Aby nedochádzalo ku zraneniam a škodám, vysávač 
sa nesmie použiť:
 Na vysávanie osob alebo zvierat.

Na vysávanie:
− Zdraviu škodlivých predmetov, predmetov 
   s ostrými hranami alebo horúcich alebo žeravých   
   predmetov.
− Vlhkých alebo tekutých látok.
− Vysoko horlavých alebo výbušných látok a plynov. 
− Popola, sadzí z kachiel' a systému centrálneho   
   vykurovania.
− Tonerového prachu z tlačiarní a kopírok.

Náhradné diely, príslušenstvo 
a vrecka na prach

Naše náhradné diely, originálně (zvláštně) 
príslušenstvo a originálne vrecká na prach 
sú navrhnuté tak, aby fungovali s prvkami 
a požiadavkami našich vysávačov. Odporúčame 
vám teda používať iba originálne náhradné diely, 
originálne (zvláštne) príslušenstvo a originálne 
vrecká na prach. Tým svojmu vysávaču zaistíte 
dlhú životnost’ a kvalitný výkon po celý čas.

sk

! Upozornenie
 Používaním nevhodných alebo nekvalitných

náhradných dielov, (zvláštneho) príslušenstva alebo 
nekvalitných vreciek na prach móže tiež dójsť 
k poškodeniu spotrebiča. Na taký druh poškodenia 
sa nevztahuje záruka.

Bezpečnostné pokyny

Tento vysávač zodpovedá 
technickým normám 
a příslušným bezpečnostným 
predpisom.

alebo mentálnymi 
schopnosťami alebo osoby 
s nedostatkom skúseností 
alebo vedomostí smú 
spotřebič používať iba pod 
dohl’adom zodpovednej 
osoby, alebo pokial’ boli 
poučené a pochopili riziká, 
ktoré z použitia móžu 
vyplývať.
Deti sa so spotrebičom nesmú
hrať.
Čistenie a uživatelskú údržbu
nesmú vykonávať deti bez
dozoru.
Plastové tašky a fólie je
potrebné až do ich likvidácie
uchovávat’ mimo dosahu detí.
=> Hrozí nebezpečenstvo
udusenia.

Deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženými
fyzickými, zmyslovými

Správne použitie
Na nabíjanie spotrebiča používajte iba nabíjací kábel, 
ktorý ste dostali v balení spolu so spotrebičom.
Nabíjací kábel musí byť pripojený a používaný 
podl'a pokynov uvedených na typovom štítku.
Spotrebič je možné skladovat a nabíjať iba vo 
vnútorných priestoroch.
Nevystavujte spotrebič teplotám nižším ako 0 °C 
alebo vyšším ako 40 °C.
Nikdy nevysávajte bez vrecka na prach alebo 
zásobníka na prach, ochranného filtra motora alebo 
výfukového filtra.
=> Mohlo by dojsť k poškodeniu spotrebiča.
Pri vysávaní s hubicou a sacou rúrkou sa vždy 
vyhýbajte blízkosti svojej hlavy.
=> Hrozí nebezpečenstvo úrazu.
Nabíjací kábel nepoužívajte, ak je poškodený. 
Nahraďte ho originálnym nabíjacím káblom.
Ak chcete nabíjací kábel odpojiť zo siete, 
neťahajte za prívodný kábel, ale len za zástrčku.
Prívodný kábel neťahajte cez ostré hrany a dávajte 
pozor, aby sa nezachytil.
Pred akoukoľvek prácou na vysávači spotrebič 
vypnite a odpojte z nabíjacieho kábla.
Poškodený vysávač neuvádzajte do prevádzky.
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Baté

Váš spotrebič je vybavený lítium-iónovými batériami, 
ktoré z bezpečnostných dóvodov móžu vybrať iba 
odborne spósobilé osoby.
Pre výmenu batérií, prosím, kontaktujte najbližšie 
zákaznícky servis alebo autorizovaného predajcu.

Pokyny na prepravu

Lítium-iónové batérie v spotrebiči podliehajú 
požiadavkám predpisov týkajúcich sa nebezpečného 
tovaru. Batérie móže používatel' prepravovať cestnou 
prepravou bez ďalších požiadaviek.
V prípade ich prepravy treťou stranou (napr. leteckou 
alebo nákladnou prepravou) je nutné postupovať 
podla predpisov týkajúcich sa obalového materiálu 
a označenia. V takom prípade je nutné konzultovat’ 
prípravu na prepravu s odborníkom na prepravu 
nebezpečného tovaru.

Pokyny na likvidáciu
Vysávače, batérie, príslušenstvo i obalový materiál 
likvidujte ekologickým spósobom.
Nevyhadzujte vysávač ani batérie spolu s bežným 
domácim odpadom.

Pokial sa na ňom vyskytne nejaká porucha, odpojte 
nabíjací kábel a vytiahnite vidlicu sieťového 
prívodu zo zásuvky.
Z bezpečnostných dóvodov smú opravy vysávača
a výmenu náhradných dielov vykonávať iba technici 
autorizovaného servisu.

− ak ste omylom vysali tekutinu alebo sa
   tekutina dostala do spotrebiča;
− ak došlo k jeho spadnutiu či poškodeniu.
Chráňte vysávač pred vonkajšími poveternostnými 
vplyvmi, pred vlhkosťou a zdrojmi tepla.
Na filtre (vrecko na prach, ochranný filter motora, 
výfukový filter atď.) nedávajte žiadne horlavé látky 
alebo látky s obsahom alkoholu.
Vysávač nie je vhodný na použitie na stavenisku.

Vysávanie stavebnej sutiny móže spósobiť 
poškodenie spotrebiča.
Pokial spotrebič nepoužíváte, vypnite ho.
Obal chráni vysávač pred poškodením počas 
prepravy. Odporúčame vám preto uchovať obalový 
materiál na prípadnú budúcu prepravu spotrebiča.

 
Obal chráni vysávač pred poškodením počas 
prepravy. Skladá sa z ekologických materiálov, 
je preto recyklovatelný. Nepotrebné obalové 
materiály odovzdajte na recykláciu do 
recyklačného strediska / zberného dvora.

 r  
 Tento spotrebič obsahuje nabíjacie lítium-iónové
 batérie. Spotrebič je možné teda zlikvidovať iba
 v autorizovanom zákazníckom servise alebo
 u predajcu.

Batérie
Postupujte, prosím, podla pokynov na prepravu. 
Integrované batérie smie vybrať za účelom ich likvidácie 
iba autorizovaný servis alebo predajcu. Otváranie 
plášťa spotrebiča móže vysávač poškodiť.
Pre vybratie batérie z vysávača stlačte tlačidlo Zap/Vyp, 
kým nie je batéria úplne vybitá. Odskrutkujte uzávery na 
plášti, snímte plášť spotrebiča a potom vyberte batériu. 
Aby nedošlo ku skratu, odpojte batérie jednu po druhej, 
po čom zaizolujte svorky.
Aj keď je batéria celkom vybitá, stále obsahuje zvyškovú 
kapacitu, ktorá sa móže v prípade skratu uvolniť.

V nasledujúcich prípadoch musíte prestať spotrebič 
používať a neodkladne kontaktovat’ zákaznícky 
servis:
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Opis spotrebiča sk

1 Ochranný filter motora

2  Penový filter

3  Motorová jednotka

4  Hubica na štrbiny

5  ov ľ ia é

6  Posuvné tlačidlo bezdrôtového ručného vysávača  

7  Nabíjací kábel

8  Sada príslušenstva*
a) a
b) Hubica s kefovým lemom
c) Vymeniteľný nástavec na čalúnenie kefovým lemom
d) a
e) Predlžovacia hadica
f) Pripojovací adaptér
g) Vrecko s príslušenstvom

6

7

8 b) c)

f)

g)

5

3

2

1

4

a)

d) e)

* ľa
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sk

ratulujeme vám k zakúpeniu vysávača značky Bosch 
série BHN.
Tento návod na použitie popisuje rózne modely 
vysávačov série BHN, čo znamená, že niektoré 
popisované prvky a funkcie zariadenia sa nemusia na 
váš model vzťahovať. Aby ste dosiahli najlepšieho 
možného výsledku pri vysávaní, používajte originálne 
príslušenstvo značky Bosch, ktoré bolo vytvorené 
špeciálne pre váš vysávač.

Nabíjanie

!  anie: 
Pred prvým použitím spotrebiča je potrebné nechať 

batérie plne nabiť. Na nabíjanie spotrebiča používajte 
iba nabíjací kábel, ktorý ste dostali v balení spolu so 
spotrebičom. Pokyny na pripojenie a požadovaná 
poistka sú uvedené na typovom štítku spotrebiča. 
Nevystavujte spotrebič teplotám nižším ako 0 °C 
alebo vyšším ako 40 °C.

o  1 

 Pri nabíjaní vysávač umiestnite do blízkosti 
zásuvky. Počas prestávok vo vysávaní móžete 
spotrebič postaviť do zvislej polohy kdekolvek 
v miestnosti.

 Zapojte nabíjací kábel do prípojky na zadnej 
strane spotrebiča.

  Zasuňte zástrčku nabíjacieho kábla do zásuvky.
  Pokial sa spotrebič nabíja, ukazovatel stavu 

nabíjania batérie svieti na červeno.

 Hneď ako je batéria plne nabitá, nabíjací ukazovatel 
sa rozsvieti na modro a po niekolkých minútach 
zhasne. Pre kontrolu krátko odpojte spotrebič 
z elektrickej siete. Ukazovatel sa znovu rozsvieti na 
modro.

 Aj keď je batéria plne nabitá, je bezpečné nechať 
spotrebič pripojený k nabíjaciemu kabelu 
a v zásuvke.

 Nabíjačka aj vysávač sa zahrievajú. To je celkom
bežný jav a nie je potrebné sa znepokojovat’.

Ukazovatel’ stavu nabíjania batérie
Ukazovatel zobrazuje stav nabíjania batérie.

Hneď ako je batéria nabitá, ukazovatel sa
rozsvieti na modro.

 Pokial ukazovatel bliká, batériu je treba nabiť.

Vysávanie

o   2

Pre nastavenie sacej sily posuňte vypínač na 
požadovaný stupeň:

  Po í ia 1 1
re jednoduché čistenie podláh 

Na tomto stupni spotrebič dosahuje svoju 
maximálnu dĺžku použitia.

  Po í ia 2 2
Maximálna sacia sila
Pre obzvlášť náročné čistenie podláh.
Na tomto stupni spotrebič dosahuje kratšiu dĺžku 
použitia.

a

Na anie í ov

o   3 

 Vložte hubicu na štrbiny do otvoru bezdrôtového 
vysávača pre prívod vzduchu podľa obrázku.

Po použití spotrebiča

o  4 

  Po vysávaní spotrebič vypnite

Vyprázdnenie zásobníku na prach

S cieľom získania najlepších výsledkov by sa mal
zásobník na prach vyprázdnit’ po každom použití.

o   5

 Stlačením uvoľňovacieho tlačidla uvoľnite zásobník 
na prach a vyberte ho zo spotrebiča.

o   6 

 Pomocou rukovati vyberte zo zásobníku na prach 
ochranný filter motora a penový filter.

  Zásobník na prach vyprázdnite.

Čistenie filtra

o   7

 Zásobník na prach odistite. Pomocou rukovati 
vyberte zo zásobníku na prach ochranný filter 
motora a penový filter. 
( ď o  5 6  

 Ochranný filter motora a penový filter vyčistite 
vyklepaním.

 Pokiaľ sú silne znečistené, filter a zásobník na
prach je možné vypláchnut.
Potom zásobník na prach utrite suchou 
handričkou; pred opätovným vložením do 
spotrebiča ju ponechajte kompletne oschnúť.
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o   8

a) Vložte do zásobníka na prach ochranný filter 
motora a penový filter.

b) Zásobník na prach vložte do nasávacej jednotky 
a zacvaknite ho. 

V prípade potreby móžete nové filtre zakúpiť 
v našom zákazníckom servise.

r a

o    9 

Príslušenstvo bezdrôtového vysávača nasaďte do otvoru 
pre prívod vzduchu podľa obrázku.
a) a

Pre ťažko dosiahnuteľné priestory
b) a efo o

K vysávanie silne znečistených podláh
c) Vymeniteľný nástavec na čalúnenie (k hubici 

s kefovým lemom)
K vysávanie sedadiel a vankúšov
Pokiaľ chcete použiť hubicu s kefovým lemom ako 
hubicu na čalúnenie, odoberte najprv z hubice 
kartáčový lem smerom do strany. Potom na hubicu 
z opačnej strany nasaďte vymeniteľný nástavec na 
čalúnenie. Uistite sa, že je správne umiestnený.

d) a  
Na vysávanie matracov a vankúšov

e) Predlžovacia a
K vysávanie ťažko dosiahnuteľných a vysokých miest.

Všetky vyššie uvedené hubice (Obrázok 9 a-d) je 
možné k hadici nasadiť.

Starostlivost’

Pred čistením musí byť ručný vysávač alebo ručný 
bezdrótový vysávač vypnutý a odpojený z nabíjačky. 
Je možné ho očistit pomocou bežného čistiaceho 
prostriedku na plasty.

!Nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, 
prostriedky na sklo alebo univerzálne čističe. 
Vysávač nikdy neponárajte do vody.

Technické zmeny sú vyhradené. 
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sk

Tento spotřebič je označený v súlade s európskou 
smernicou 2012/19EU, ktorásatýkaelektrických 
a elektronických spotrebičov (waste electrical and 
electronic equipment - WEEE).
Táto smernica stanovuje rámec pre spatný odběr 
a recykláciu starých spotrebičov, platný pre celú EÚ. 
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Záručný list
firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Dovozca:  BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Výrobok: Produktové číslo:
E-Nr.

Poradové číslo:
FD

Dátum predaja, pečiatka, podpis Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň preda-
ja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku 
s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších 
než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užíva-
teľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, 
ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje 
záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.
Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. 
súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.
Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske 
siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápisy o uskutočnených opravách:

Dátum objed.
opravy

Dátum
dokončenia

Číslo
oprav. listu Stručný opis poruchy

záruka od výrobcu
na všetky spotrebiče



Upozornenie pre predajcov
Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja 
a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný 
list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne 
vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky
–  na výrobok sa poskytuje záručná lehota 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
–  spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do

uplynutia záručnej lehoty
–  pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. poklad-

ničný blok, faktúru a pod.)
–  ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rám-

ci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia,
keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti

–  za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie
niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čis-
tenia, nadmerným používaním výrobku

–  záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby,
za ktoré zodpovedá predávajúci

–  ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude
zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika
osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu

–  záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto 
záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná 
zložka Bratislava, zaniká, ak:
–  je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
–  údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
–  výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad

s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
–  výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou opráv-

nenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče
s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípad-
ne bez elektrickej koncovky,

–  bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
–  porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
–  ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborné-

ho zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlásenie o hygienickej neškodnosti výrobku
Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka 
Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami spĺňajú požiadavky o hygienickej neškodnosti 
podľa európskej normy EC 1935/2004. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichá-
dzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotřebiče s.r.o., 
organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení 
jeho životnosti nepatrí k bežnému domácemu odpadu, ale ho treba odovzdať do špe-
ciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. 
Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak 
životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom 
úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, 
spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.

ZOZNAM SERVISOV DOMÁCICH SPOTREBIČOV BOSCH

H

Servisné stredisko Ulica Mesto Telefón E-mail + web

Peter Špik Partizánska 14
Bardejov 
085 01

054/474 62 27
0903 527 102

spikservis@gates.sk
www.spikelektro.sk

Martin Ščasný, servis domácich 
spotrebičov

Hnilecká 11
Bratislava 
821 06

02/38 10 33 55
0918 996 988

servis@bsservis.sk
www.bsservis.sk

Martin Ščasný, servis domácich 
spotrebičov

Trhová 36
Bratislava 
841 02

02/38 10 33 55
0918 522 734

servis@bsservis.sk
www.bsservis.sk

TECHNO SERVIS BRATISLAVA 
spol. s r. o.

Kopčianska 8, 10
Bratislava 
851 01

02/64 46 36 43
0907 778 406

technoservis@nextra.sk
www.technoservis.sk

Viva elektroservis, s. r. o. Mýtna 17
Bratislava 
811 07

02/45 95 88 55
0905 722 111

servis@vivaservis.sk
www.vivaservis.sk

LASER Komárno spol. s r. o. Mesačná 20
Komárno
945 01

035/770 26 88
0915 222 454

servis@laser-kn.sk
www.laser-kn.sk

Ing. Ľubor Kolesár Kubis Thurzova 12
Košice
040 01

055/622 14 77
0905 894 769

kubisservis@mail.t-com.sk

ELEKTROSERVIS VALTIM Ul. Obrancov mieru 9
Michalovce
071 01

056/642 32 90
0903 855 309

valiskalubomir@stonline.sk

EXPRES servis Anna Elmanová Spojovacia 7
Nitra
949 01

037/652 45 97
0903 524 108

expresservis@naex.sk

Domoss Technika a. s. Žilinská 47
Piešťany
920 01

033/774 48 10
033/774 24 17

servis@domoss.sk
www.domoss.sk

TATRACHLAD POPRAD s. r. o. Továrenská ul. č. 3
Poprad
058 01

052/772 20 23
0903 906 828

tatrachlad@tatrachlad.sk
www.tatrachlad.sk

BARAN servis – Baran Luboš Švábska 6695/57A
Prešov
080 05

051/772 14 39
0905 904 572

baranservis@mail.t-com.sk
www.baranservis.sk

ELEKTROSERVIS Pavlíček Peter V. Clementisa 6
Prievidza
971 01

046/548 57 78
0905 264 822

pavlicek.elektroservis@stonline.sk
www.peterpavlicek-elektroservis.sk

N.B.ELEKTROCENTRUM B. Bartóka 24
Rimavská Sobota
979 01

047/581 18 77
0905 664 258

nbelektrocentrum@stonline.sk

Elpra spol. s r. o. Liptovská Lužná 496
Ružomberok
034 72

044/439 64 13
0905 577 817

elpra@speednet.sk

BSC – servis centrum spol. s r. o. Hlavná ul. č. 5
Sučany
038 52

043/400 34 24
0902 272 727

bsc@bsc-serviscentrum.sk
www.bsc-serviscentrum.sk

Jozef Rožník Žabinská 325
Trenčín
911 05

0903 702 458
roznik@bshservis.sk
www.bshservis.sk

STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS Hviezdoslavova 34
Zvolen
960 01

045/540 07 98
0905 259 983

stafexpress.zvservis@mail.t-com.sk

M-SERVIS Mareš Jaroslav Komenského 38
Žilina
010 01

041/564 06 27
mservis@zoznam.sk
www.m-servis.sk



Vážený zákazník,
Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uisťujeme, že na všetky výrobky distribuované 
spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané 
prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády.
Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane 
plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí 
spotřebiče s. r. o.

Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode



Kontakt na servis domácich spotrebičov BOSCH

Príjem opráv:
Tel.: +421 244 450 808 

Email: opravy@bshg.com

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov: 
Tel.: +421 244 452 041
Email: dily@bshg.com

Zákaznícke poradenstvo:
Tel.: +421 244 452 041

Email: bosch.spotrebice@bshg.com

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových 
stránkach www.bosch-home.com/sk.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online 
formulára.

Dodávateľ:
BSH domácí spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o. 
Radlická 350

158 00 Praha 5

HUBKOVA
Lístek s poznámkou
Marked nastavil HUBKOVA
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