






































































Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY
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Klicni center BOSCH

Tel: 01/583 07 00

Klicni center SIEMENS
Tel: 01/583 07 01

Delovni čas klicnih centrov: od ponedeljka do sobote, od 7. do 20. ure.

Servisi za velike gospodinjske aparate:

Ljubljana:
ETIS SERVIS
Tržaška 333
1000 Ljubljana

Ljubljana:
SERVIS JEŽEK
Cesta 24.junija 21
1231 Črnuče

Servisi za male gospodinjske aparate:

Koper:
ETIS 
Staničev trg 1
6000 Koper

Kranj:
ETIS 
Ljubljanska 30
4000 Kranj

Domžale:
ETIS 
Mestni trg 1
1230 Domžale

Prevzemna mesta za male gospodinjske aparate:

Celje, Savinjska dolina:
Kitek Aleš
Kasaze 107 G
3301 Petrovče

Gorenjska:
SERVIS ŠETINA
Zbilje 24a
1215 Medvode

Ilirska  Bistrica:
OSCAR
Maistrova 17
6250 Ilirska Bistrica

Koper:
SERVIS LAH
Kolomban 54 b
6280 Ankaran

Koroška:
SELEKT PRO
Vorančev trg 2
2380 Slovenj Gradec

Ljubljana:
ETIS SERVIS
Tržaška 333
1000 Ljubljana

Ljubljana:
ŠKERJANC Co. d.o.o.
Janševa 16 A
1000 Ljubljana

Ljubljana:
JEŽEK SERVIS IN TRGOVINA d.o.o.
Cesta 24.junija 2
1231 Ljubljana Črnuče

Ljubljana:
SERVIS SOJER 
Podplešivica 50
1357 Notranje Gorice

Maribor:
SEA SERVIS
Kurirčkova 17
2204 Miklavž na Dravskem polju 

Maribor:
OBOD-BETIS
Kardeljeva cesta 75
2000 Maribor

Metlika:
SERVIS PETRIC
Marentičeva 8
8330 Metlika

Murska Sobota:
SERVIS KOVAČ
Lendavska ulica 45 B
9000 Murska Sobota

Nova Gorica:
SERVIS STEGAS
Cesta IX. Korpusa 61
5250 Solkan

Novo mesto:
ELEKTROMEHANIKA TURK
Nad Krko 18
8222 Otočec

Ptuj:
IBLO
Vinarski trg 3
2250 Ptuj

Trbovlje, Hrastnik, Sevnica:
SERVIS JAGER DAMJAN s.p.
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica

Murska Sobota, Radenci:
ČUK DANIEL
Plese 7a
9000 Murska Sobota

Rogaška Slatina:
Servis Kokalj
Hajnsko 12 A
3253 Pristava pri Mestinju

Klicni center NEFF
Tel: 01/583 07 02

Šmarje pri Jelšah:
SERVIS PIRŠ
Kristan Vrh 47
3241 Podplat





Servisi za velike kućanske uređaje:

Bjelovar 43000

KUHAR
Koprivnica, Ludbreški odvojak 14

Čakovec 40000

SERVIS LEVAK
Kralja Tomislava 36

Ðakovo 31400

GAJSKI d.o.o.
Trg N.Š.Zrinskog 57

Karlovac 47000

ČULIG
M.Krleže 2

Koprivnica 48000

KUHAR
Ludbreški odvojak 14

Makarska 21300

BORIĆ
Ante Starčevića b.b.

Osijek 31000

GAJSKI d.o.o.
Đakovo, Trg N.Š.Zrinskog 57

Pula 52100

RUDAN
Marsovo polje 10

Rijeka 51000

BIOMATIC
Pehlin 66

Sisak 44000

BRATOM SERVIS d.o.o.
Karlovačka ulica 11

10 410 Velika Gorica 

Slavonski brod 35000

BKS d.o.o.
Strossmayerova 29 

Split  21000

ANDABAKA d.o.o
Kopilica 21a

Šibenik 22000

TEHNO JELČIČ
8.dalm.ud.brig.71

Trn

Varaždin 42202

LEVAK
Ludbreška 54, 

ovec Bartolovečki

Vela Luka 20270

Elektro servis – trgovina BAGE
Ulica 56 br. 14/2

Velika Gorica 10410

BRATOM SERVIS d.o.o.
Karlovačka ulica 11

Virovitica 33000

FRUK d.o.o.
Štrosmajerova 23

Zadar 23000

ELEKTROSTROJ
Ulica Braće Miroslava i 
Janka Perice 12

PUŠIĆ - ISTOK
Avenija Dubrava 232

Zagreb 10000

VAHTARIĆ
g

Pazinska 1

Zagreb 10000

KAVALIR
Komiški odvojak 22

Zagreb 10000

ELMAKS
Vrbanjska ul. 1

Zabok 49210

ELMAKS
Dubrava Zabočka 185

keServisi za male kućans

uređaje:

Zagreb 10000

PUŠIĆ
gg

Vodnjanska 26

CMP SAVICA,

Zagreb 10000

SINGULI
Primorska 3

SINGULI 
Savica Šanci 145

SINGULI ŠPANSKO
Josipa Strganca 12 

Split  21000

ANDABAKA d.o.o
Kopilica 21a

Dubrovnik 20000

SERVIS MARKOVIĆ 
Ul. Između Dolaca
20236 Nova Mokošica 

Zagreb 10000

BRATOM SERVIS d.o.o. 

Dračevička 6

10010 Zagreb

Split  21000

ANDABAKA d.o.o – 

Centralni servis

Kopilica 21a

Servisi:

Bjelovar 43000

FRUK d.o.o.
Virovitica, Štrosmajerova 23

Bosch Servisni pozivni centar 
Tel: 01/5520-888

Siemens Servisni pozivni centar 
Tel: 01/5520-999

Neff Servisni pozivni centar  
Tel: 01/5999-140

Zagreb 10000

PUŠIĆ - ZAPAD
gg

Vodnjanska 26

Split-Kamen  21000

Singuli d.o.o. Servisni centar 4
Ul. 4. Gardijske brigade 43

Dugo Selo 10370 (Rugvica) 

MR SERVIS d.o.o. 
Dugoselska cesta 5 

Umag 52470

D&J El. Servis 
Vl. Damir Jurišević 
Juricani 7 

Dugo Selo 10370 (Rugvica) 

MR SERVIS d.o.o. 
Dugoselska cesta 5 

Solin 21200 

SINGULI D.O.O. 
Ul. Antona Matoša 171 





Banja Luka 78000
SERVIS PRERADOVIĆ
Oplenička 2
Tel.: 065/689-505;
051/280-500
Tel./Fax: 051/280-505

Bijeljina 76300
ELKOS Z.R.
Vojvode Stepe 10/A
Tel: 065/209-009

Brčko 76000
SERVIS RAIN UNIVERZAL
Braće Ćuskića 24
Tel: 065/621-645
Tel.:049/214780

Cazin 77220
UNIVERZAL ELEKTRO OBRT
Generala Izeta Nanića 51A
TelTT /Fax: 061/165-677, 037/511-186
Tel.: 037/511-590

Goražde 73000
TEHNIKA d.o.o.
Mravinjac b.b.
Tel.: 061/156-046
Tel./Fax: 038/822-222

Jelah 74264
EURO-ELEKTRO SERVIS
Braće Kotorića b.b.
Tel.: 061/736-536
Fax: 032/663-653

Livno 80101
EUROLUX
Obrtnička b.b.
Tel.: 063/330-488
Tel./Fax: 034/203-184

Ljubuški  88320
ELEKTRO SERVIS TURUDIĆ
Humac b.b.
Tel.:036/826-550
Mob.:063/426-246

Mostar 88000
TEHNIKA PAM d.o.o.
Akademika Ivana Zovke 10
Tel.: 063/314-994
Tel./Fax: 036/320-644

Posušje 88240
MARKOTA d.o.o.
Hrvatskih žrtava 14
Tel./Fax: 039/681-480
Mob.: 063/326-480

Sanski Most 79260
EL.MEH.SERV.REDŽO
Naselje 17 VKB 30
Tel.: 061/790-438
Tel./Fax: 037/681-269

Sarajevo 71000
PER ASPERA dA .o.o.
Zagrebačka  4a c
Tel: 033/222-234

Travnik 72270
S.Z.R.ELEKTRA SERVIS
Kulina bana 3
Tel:061/154-585;
061/751-357

Tuzla 75000
D.O.O. EUROLINE
Stupine b7-lamela 2
Tel.: 061/101-717
Tel./Fax: 035/276-228

Zenica 72000
ELEKTRO SERVIS VARDA 
Bulevar Kralja Tvrtka 13
Tel/Fax: 032/240-057
Tel:061/177-087

Bileća 89230  
SZR MIĆO
Kralja Petra oslobodioca b.b.
Tel./Fax: 059/370-241
Tel.: 065/904-109

Rogatica 73220
ELEKTROMEHANIKA S.Z.R.
Tržni centar b.b.
Tel.:065/341-135
Fax:058/416-444

Prijamno mesto za male aparate:

Sarajevo 71000
HIGH d.o.o.
Gradačačka  29b
Tel: 061/100-905
Tel./Fax: 033/213-513

Servisi:

Kontakt centar BOSCH
Tel: +38733902959

Redovno radno vreme:
Pon-sub: 8:00 – 20:00

Centralni servis:
Sarajevo 71000
HIGH d.o.o.
Gradačačka 29b
Tel: 061/100-905
Tel./Fax: 033/213-513
e-mail: centralniservis@yahoo.com



Garantna izjava

Proizvođač garantuje da će proizvod uz normalnu upotrebu pravilno djelovati i to 2 go-
dine od dana izručenja proizvoda kupcu.

Proizvođač se obavezuje da će snositi sve troškove popravka kvara i tehničkih
pogrešaka, koje bi mogle nastati pri normalnoj i pravilnoj (u skladu s uputstvima) upotrebi
proizvoda u vrijeme trajanja garancije. Svaki takav kvar kupac mora prijaviti najbližem
servisu s priložene liste ovlaštenih servisa. Servis će odlučiti hoće li se popravak izvršiti
kod kupca ili u servisu.

Uslovi za uvažavanje garancije

Kupac može udovoljiti zahtjevit ma iz naslova garancije u garancijskomkk  roku prilaganjem
originalnog računa, iz kojeg se vidi prodavačvv  i datum kupnje, odnosno isporuke proizvoda.

Proizvođač po naslovu garancije ne garantuje:
- ukoliko kupac nije postupao po priloženim uputstvima za upotrebu proizvoda
- ukoliko je proizvod otvarala osoba koja nema ovlaštenje proizvođača
- ukoliko je kupac neprimjereno postupao s proizvodom

Proizvođač isto tako ne garantuje za kvarove nastale u transportu nakon izručenja
proizvoda, za kvarove nastale zbog nepravilne montaže ili nepravilnog održavanja,
mehaničke kvarove koje je prouzročio korisnik, za kvarove nastale zbog preniskog ili pre-
visokog napona, pomanjkanja vode i za kvarove prouzročene višom silom.

Vrijeme garancije počinje teći od datuma izručenja robe kupcu, što se vidi iz originalnog
računa kojeg izdaje prodavač.
Garancijsko vrijeme se produljuje za ono vrijeme kad kupac nije mogao upotrebljavati
proizvod zbog  servisnog popravka.
Ako u garancijskom roku ovlašteni servis nije popravio proizvod u roku od 45 dana od
dana prijave kvara, ili ako se kvar ne može popraviti, proizvod se zamjenjuje novim, ili se
kupcu vraća plaćeni iznos.

Vrijeme pružanja servisiranja je 5 godina nakon predaje proizvoda kupcu.

Prodavač (firma i sjedište prodavača) i datum izručenje robe potrošaču odnosno kupcu,
vidi se iz originalnog računa, kojeg izdaje prodavač kupcu pri kupovini robe.

Prilozi garancijskom listu:
- originalni račun o kupnji proizvoda
- uputstva za upotrebu
- lista ovlaštenih servisera

BOSNA I HERCEGOVINA

Ovi se jamstveni uvjeti primjenjuju na robu kupljenu i korištenu u Bosni i Hercegovini.



Kontakt centar BOSCH
Tel: +381 (0) 11 35 37 008

Kontakt centar SIEMENS
Tel.: +381 (0) 11 35 37 009

Redovno radno vreme:
Pon-sub: 8:00 – 20:00

Servisi:

Novi Beograd 11070
SPECIJALELEKTRO 1978
Ulica antifašističke borbe 
34/priz./lokal 15

Beograd 11030
IGNIS SERVIS
Radnička 57

Beograd 11000
BEO ZOP              
Aranđelovačka 8

Bor 19210
SERVIS MIKI DAMP
3. oktobar 6

Jagodina 35000
ELEKTRO
Slavke Đurđević B1/3

Kruševac 37000
ELGOR
Kralja Petra I 105

Leskovac 16000
FRIGO SERVIS BANĐUR
Radnička bb

Loznica 15300
MANOJLOVIĆ
Bosanska 13

Negotin 19300
PN SERVIS
Stefanije Mihajlović 19

Niš 18000
DEKSTER
Vizantijski Bulevar 16

Novi Sad 21000
WHITE FRIEND
Ul.Petra Drapšina 32

Pančevo 26000
ELEKTRIK
Veljka Petrovića 1 lok C3

Paraćin 35250
ELEKTRO 
Vidovdanska bb

Pirot 18300
FRIGO SERVIS
Knjaza Miloša bb - Kej

Smederevo 11300
ALFA FRIGO SERVIS
Ul.Kolarska 159

Subotica 24000
WM SERVIS
Karađorđev put 13

Šabac 15000
SERVIS STANKOVIĆ
Dr. Dunjića 1

Valjevo 14000
AŠKOVIĆ

jj

Ul. Jakova Nenadovića 20

Vrbas 21460
MIKI ČERNAK MIKLOŠ
Njegoševa 27

Zaječar 19000
MILENKOVIĆ SERVIS OBOD 2

j

Kursulina 20

Kragujevac 34000
HOMEELEKTRO PLUS
Sretenjskog Ustava br.74/lok. br.1

Požega 31210
ELROS
Kralja Petra 16

Online upit zt a servisnu intervenciju:
http://www.bosch-home.rs/online-upit-za- -servisnu-intervenciju.html

Kraljevo 36000
PAJIĆ ELEKTRO 
Jug Bogdanova 50 A



PRAVA POTROŠAČA

Saobraznost

Poštovani potrošači, molimo vas da se pridržavate preporuka proizvođača datim u korisničkim uputstvima u
vezi sa transportnim oštećenjima, postavljanjem  i/ili ugradnjom, priključenjem na kućne instalacije, pravilnim
korišćenjem, redovnim čišćenjem i održavanjem aparata.

Uslovi usaglašenosti odnose se na uređaje kupljene i upotrebljavane u Republici Srbiji.

U skladu sa članom 53. Zakona o zaštiti potrošača, prodavac je odgovoran za nesaobraznost  robe ugovoru
koja se pojavi u roku od 2 (dve) godine od dana prelaska rizika na potrošača. 

U slučaju uočene nesaobraznosti možete da izjavite reklamaciju prodavcu od koga ste kupili robu. Prodavac je
dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektron-
skim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da
sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje
reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana
podnošenja reklamacije.

Za utvrđivanje i otklanjanje nesaobraznosti u najkraćem mogućem  roku prodavcima su na raspolaganju
ovlašćeni servisi sa priložene liste.

Uvoznik za Srbiju:
BSH Kućni aparati d.o.o. Beograd
Omladinskih brigada 90E
11070 Novi Beograd

SRBIJA

* Član 52. Zakona o zaštiti potrošača

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni
nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili
raskid ugovora ako:

1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
3) opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;
4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca.

Nesrazmerno opterećenje za prodavca u smislu stava 3. tačka 4) ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugov-
ora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

1) vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
3) da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji
se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.

Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neu-
godnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se ne-
saobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz
izričitu saglasnost potrošača.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac.

Za obaveze prodavca prema potrošaču, koje nastanu usled nesaobraznosti robe, prodavac ima pravo da zahteva od proizvođača u lancu
nabavke te robe, da mu naknadi ono što je ispunio po osnovu te obaveze.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Prava iz stava 1. ovog člana ne utiču na pravo potrošača da zahteva od prodavca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti robe, u skladu
sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Podaci o proizvodu i datumu prodaje nalaze se na poslednjoj strani uputstva.

Kontakt centar BOSCH
Tel: +381 (0) 11 35 37 008

Kontakt centar SIEMENS
Tel.: +381 (0) 11 35 37 009

Redovno radno vreme:
Pon-sub: 8:00 – 20:00

Zakonska prava potrošača u slučaju nesaobraznosti robe ugovoru su regulisana članom 52. Zakona o zaštiti
potrošača.*



Centralni servis Crna Gora:

ELEKTRONIKA KOMERC
Oktobarske revolucije 127

Tel./Fax: 020/674 631
Mob.: 069 324 812
e-mail: ekobosch.servis@t-com.me

Nikšič 81400 
ELEKTRO FRIGO SERVIS VUJIČIĆ d.o.o.
Ul. Vuka Karadžića 9
Tel./Fax: 040/247 420

Podgorica 81000
SZR "MD ELECTRONIC"
Ul. 27. Mart b. b.
Tel: 067/529 990

Bijelo Polje 84000
ELEKTRONIKA KOMERC
Ul. Slobode 17
Tel./Fax: 050/432 575
Mob.: 069 324 812
e-mail: ekobosch.servis@t-com.me

Servisi

 8 00 
 d.o.o.

Ul. 
Tel: 



PRAVA POTROŠAČA

Saobraznost

Poštovani potrošači, molimo vas da se pridržavate preporuka proizvođača datim u korisničkim up-
utstvima u vezi sa transportnim oštećenjima, postavljanjem  i/ili ugradnjom, priključenjem  na
kućne instalacije, pravilnim korišćenjem, redovnim čišćenjem i održavanjem aparata.

Zakonska prava potrošača u slučaju nesaobraznosti robe ugovoru su regulisana članom 46. Za-
kona o zaštiti potrošača.* U skladu sa članom 49. Zakona o zaštiti potrošača, trgovac je odgovo-
ran za nesaobraznost  robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2 (dvije) godine od dana prelaska
rizika na potrošača.

U slučaju nesaobraznosti proizvoda ugovoru, potrošač ima pravo da podnese prigovor trgovcu kod
koga je kupio proizvod. Trgovac je dužan da potrošaču, bez odlaganja, a najkasnije u roku od
osam dana od prijema prigovora, odgovori u pisanoj formi, na papiru ili nekom drugom, potrošaču
dostupnom, trajnom mediju, sa izjašnjenjem o sadržini zahtjeva iz prigovora i predlogom za njego-
vo rješavanje.

Uslovi usaglašenosti odnose se na uređaje kupljene i upotrebljavane u Crnoj Gori.

Uvoznik za Crnu Goru:
Elektronika Komerc d.o.o.
Ul. Slobode 17
84000 Bijelo Polje 
Tel/Fax:  050 432 575
E-mail: elektronikabsh@t-com.me

CRNA GORA

* Član 46. Zakona o zaštiti potrošača

(1) Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač ima pravo da zahtijeva od trgovca da se nesaobraznost otkloni bez naknade,
opravkom ili zamjenom, odnosno da zahtijeva odgovarajuće umanjenje cijene ili da raskine ugovor uz povraćaj plaćenog iznosa.

(2) Potrošač ima pravo da bira između zahtjeva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamjenom, osim ako je izabrani zahtjev
nemoguć ili ako predstavlja nesrazmjerno opterećenje za trgovca.

(3) Nesrazmjerno opterećenje iz stava 2 ovog člana postoji ako izabrani zahtjev, u odnosu na alternativni zahtjev, stvara pretjerane
troškove za trgovca, uzimajući u obzir:
1) vrijednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
3) da li se alternativni zahtjev može ostvariti bez značajnijih neugodnosti za potrošača.

(4) Trgovac je dužan da opravku ili zamjenu izvrši u primjerenom roku, ali ne dužem od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva i bez
značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio.(5) Troškove neophodne da
se roba saobrazi ugovoru (troškovi rada, materijala, preuzimanja, isporuke i dr.) plaća trgovac.

(6) Potrošač ima pravo da zahtijeva umanjenje cijene ili raskid ugovora uz povraćaj plaćenog iznosa, ako ne može da ostvari pravo na
opravku ili zamjenu ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamjenu u roku iz stava 4 ovog člana ili ako opravka ili zamjena nije moguća bez
značajnijih neugodnosti za potrošača.

(7) Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Prava iz stava 1 ovog člana ne utiču na pravo potrošača
da zahtijeva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Podaci o proizvodu i datumu prodaje nalaze se na poslednjoj strani uputstva. 

Za utvrđivanje i otklanjanje nesaobraznosti u najkraćem mogućem roku trgovcima su na raspola-
ganju  ovlašćeni servisi sa priložene liste.





 

 

MAKEDONIJA

Потрошувачот ги има законските права кои ги предвидува законодавството на Р. Македонија,

кои ги регулираат продажбата на производи и при тоа не се загрозени правата со оваа гаранција.



Tirana
ELEKTRO-SERVIS sh.p.k
Rr. Shkelqim Fusha,
Pallati "Matrix Konstruksion", Kati 0 dhe +1
Tirana-Albania
Tel.: +355 4 227 8131
Tel./Fax: +355 4 227 8130

e-mail: info@elektro-servis.com
Mobile: +355684075937

Tirana
XPERT sh.p.k 
Rruga Kasem Shima, Kodi postar-1050
Prane  Ures  Mezezit 
Tel : +355 4 480 6061 & +355 4 227 4941
Fax : +355 4 227 0448
Cel: +355 069 60 45555 
e-mail: info@xpert.com.al 

Servisi:        

Tirana
XPERT sh.p.k
(Pranim/dorezim produkte te vogla)
Rruga e barrikadave, Nr 222
Tel : +355 4 480 6061 & +355 4 227 4941
Cel: +355 0676048168
e-mail: info@xpert.com.al



Deklaratë garancie

Prodhuesi garanton se gjatë përdorimit në mënyrë të drëjtë produkti do të funksionojë në
regull, për një periudhë prej dy vjet nga dita e blerjes së produktit.

Prodhuesi merr obligimin se do ti bartë të gjitha shpenzimet për mënjanimin e defekteve

dhe mangësive teknike që do të paraqiteshin gjatë përdorimit normal dhe të drejtë (në
përputhje me udhzimin) të produktit gjatë periudhës sa vlen garanca. Defektkk et e këtilla
blerësi duhet patjetër tr i paraqesë në servisin më të afërt sipas listës së paraqitur tr ë servi-
seve të autorizuara. Servisi vendos nëse shërbimin do ta bëjë në adresë apo në servis.

Kushtet e garancisë

Blerësi i realizon të drejtat e deklaratës së garancës në afatin e garantuar me
paraqitjen e këtyre dokumentave origjinale: të faturëa së shitjes nga e cila shihet
emri i shitësit, data e shitjes dhe modeli I paisjes, dhe fletës së garancisë.

Prodhuesi nuk e pranon garancinë nëse:
- blerësi nuk u është përmbajtur udhëzimeve të paraqitura, gjatë përdorimit të produktit
- produktin e ka regulluar ose ka ndëhyrë një person i paautorizuar nga prodhuesi
- blerësi e ka përdorur produktin në mënyrë jo të drejtë.
Prodhuesi, gjithashtu, nuk garanton për defektin e shkaktuar gjatë transportit, pas
dorëzimit të produktit, për defektet e shkaktuara nga montimi jo i drejtë apo mirmbajtja jo
e drejtë e produktit, për defektet mekanike që do ti bëjë blerësi, për defektet që do të
paraqiten për shkak të tensionit të ulët apo të lartë, mungesës së ujit, për defekte të
shkaktuara nga ndonjë fuqi mbinatyrore.

Afati i garancisë fillon nga data e dorëzimit të produktit, që shihet nga fatura origjinale e
shitjes të cilën e jep prodhuesi.
Afati i garancisë zgjatet për aq kohë sa blerësi nuk e ka përdorur produktin për kohën e
riparimit.
Nëse në afatin e garantuar prej 45 ditësh servisi i autorizuar nuk e riparon produktin nga
dita e paraqitjes së defektit, ose nëse defekti nuk mund të riparohet, produkti do të
zëvendësohet me të ri, ose blerësit do ti kthehet shuma e paguar.

Ofrimi i shërbimeve do të jetë i disponueshëm për 5 vite pas dorëzimit të mallrave te blerësi.

Prodhuesi (firma dhe selia e prodhuesit) dhe data e dorëzimit të mallit shpenzuesit apo
blerësit, shifet në faturën origjinale të shitjes të cilën ia jep shitësi blerësit të mallit.

Fletë garancia duhet të përmbajë:
- Faturën origjinale të shitjes së produktit
- Manualin e përdorimit
- Listën e serviseve të autorizuar

ALBANIA

Këto terma dhe kushte të garancisë aplikohen për pajisjet (produktet, mallrat) e blera dhe të
operuara brenda shtetit.



Servisi Gjeneral:

Servis:

Ferizaj 70000
SERVICE – GENERAL SH.P.K.
rr.Magjistralja Ferizaj Prishtine 

Tel.:00383(0)290 330 723
Tel:0038349944396
e-mail: servicegeneral527@gmail.com

Gjakove  50000
DPZ.VIJONI
Rruga  Tirana Nr 21
Mob.:00383(0)44/187-952
Mob.:00383(0)44/148-108

Gjilane 60000
SERVICE – GENERAL SH.P.K.
Rruga e Presheves nr/112
Mob.:0038349944377

Prishtina 10000
ELEKTRO-SERVIS KOSOVA SH.P.K
z.industriale Prishtine pn
Tel.: 0038338715557
Mob.: 0038345900153
e-mail: miri@elektroservis-ks.com

Prishtina 10000
Fatmir Aliu
Dardania SU 3/2 Llamela A
Mob.:00383(0)44/442816

Pika e servsit per aparate te vogla:

Prishtina 10000
SERVICE – GENERAL SH.P.K.
rr. Bill Klinton b.b.
Mob.: 0038344442816

Ferizaj 70000
SERVICE – GENERAL SH.P.K.
rr.magj Ferizaj-Prishtinë
tel 00381290330723
mob 0037744172309
e-mail: servicegeneral527@gmail.com



Deklaratë garancie

Prodhuesi garanton se gjatë përdorimit në mënyrë të drejtë produkti do të funksionojë në
regull, për një periudhë prej dy vjet nga dita e blerjes së produktit.

Prodhuesi merr obligimin se do ti bartë të gjitha shpenzimet për mënjanimin e defekteve

dhe mangësive teknike që do të paraqiteshin gjatë përdorimit normal dhe të drejtë (në
përputhje me udhëzimin) të produktit gjatë periudhës sa vlen garanca. Defektet e këtilla
blerësi duhet patjetër ti paraqesë në servisin më të afërt sipas listës së paraqitur të servi-
seve të autorizuara. Servisi vendos nëse shërbimin do ta bëjë në adresë apo në servis.

Kushtet e garancisë

Blerësi i realizon të drejtat e deklaratës së garancisë në afatin e garantuar me
paraqitjen e këtyre dokumentave origjinale: të faturës së shitjes nga e cila shihet
emri i shitësit, data e shitjes dhe modeli I paisjes, dhe fletës së garancisë.

Prodhuesi nuk e pranon garancinë nëse:
- blerësi nuk u është përmbajtur udhëzimeve të paraqitura, gjatë përdorimit të produktit
- produktin e ka regulluar ose ka ndëhyrë një person i paautorizuar nga prodhuesi
- blerësi e ka përdorur produktin në mënyrë jo të drejtë.
Prodhuesi, gjithashtu, nuk garanton për defektin e shkaktuar gjatë transportit, pas
dorëzimit të produktit, për defektet e shkaktuara nga montimi jo i drejtë apo mirëmbajtja
jo e drejtë e produktit, për defektet mekanike që do ti bëjë blerësi, për defektet që do të
paraqiten për shkak të tensionit të ulët apo të lartë, mungesës së ujit, për defekte të
shkaktuara nga ndonjë fuqi mbinatyrore.

Afati i garancisë fillon nga data e dorëzimit të produktit, që shihet nga fatura origjinale e
shitjes të cilën e jep prodhuesi.
Afati i garancisë zgjatet për aq kohë sa blerësi nuk e ka përdorur produktin për kohën e
riparimit.
Nëse në afatin e garantuar prej 45 ditësh servisi i autorizuar nuk e riparon produktin nga
dita e paraqitjes së defektit, ose nëse defekti nuk mund të riparohet, produkti do të
zëvendësohet me të ri, ose blerësit do ti kthehet shuma e paguar.

Këto terma dhe kushte të garancisë aplikohen për pajisjet (produktet, mallrat) e blera dhe të
operuara brenda shtetit.

Prodhuesi (firma dhe selia e prodhuesit) dhe data e dorëzimit të mallit shpenzuesit apo
blerësit, shihet në faturën origjinale të shitjes të cilën ia jep shitësi blerësit të mallit.

Fletë garancia duhet të përmbajë:
- Faturën origjinale të shitjes së produktit
- Manualin e përdorimit
- Listën e serviseve të autorizuar

KOSOVO

Ofrimi i shërbimeve do të jetë i disponueshëm për 5 vite pas dorëzimit të mallrave te blerësi.







Št. garancijskega lista:
Br. jamstvenog lista:
Br. garantnog lista:
��. �� ��������	� 
���:
Nr. i fletë garancës:

Proizvod:
��	��	�:
Prodhimi:

Datum izročitve blaga:
Datum predaje:
Datum prodaje:
����� �� ��	�����:
Prodhimi:

Žig in podpis prodajalca:
Žig i potpis prodavatelja:

g j

Pečat i potpis prodavca:
����� � �	���� �� ��	�����	�:
Vula dhe nënskhrimi i shitësit:

SR - Izjave o usklađenosti nalaze se na: www.bosch-home.rs/certifikati.html

Kontakt centar BOSCH, tel.: +381 (0) 11 35 37 008

Kontakt centar SIEMENS, tel.: +381 (0) 11 35 37 009

Uvoznik za Srbiju:
BSH Kućni aparati d.o.o. Beograd

Omladinskih brigada 90E

11070 Novi Beograd

Dajalec garancije:
Davatelj jamstva:
������ �� �����������:
Dhanës i garancës:

BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje 
Savinjska c. 30, 3331 Nazarje, Slovenija
Kontakt:
Litostrojska 48, 1000 Ljubjana, Slovenija
Klicni center BOSCH 

Tel: 01/583 07 00
Klicni center SIEMENS
Tel: 01/583 07 01

BSH kućanski uređaji d.o.o.
Ulica grada Vukovara 269F, 10000 Zagreb

01 / 5520 - 888

Siemens Servisni pozivni centar

01 / 5520 - 999

Neff Servisni pozivni centar

0

Klicni center NEFF
Tel: 01/583 07 02
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