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Tento s  
a pro nekomerční účely  určen 
k   nadmořské  

  

: 
k  
k
- z

 a

Naše originální náhradní díly a příslušenství, zvláštní 
příslušenství stejně jako originální sáčky na prach jsou 
navrženy tak, aby fungovaly s prvky a požadavky našich 
vysavačů. Doporučujeme vám tedy používat pouze 
originální náhradní díly a příslušenství, zvláštní 
příslušenství a originální sáčky na prach. Tím svému 
vysavači zajistíte dlouhou životnost a kvalitní výkon po 
celou dobu.

! Upozornění: Použití nevhodných nebo méně 
kvalitních náhradních dílů, příslušenství, zvláštního 
příslušenství a sáčků na prach může vést 
k poškození vysavače, na které se nevztahuje naše 
záruka, pokud k takovému poškození dojde přímo 
důsledkem použití uvedených produktů.
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výfukového  
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ým 
technikem  

 
  

 
 

Přívodní kabel netahejte přes ostré hrany a dávejte 
pozor, aby se nezachytil.
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Těší nás, že jste se rozhodli pro vysavač Bosch řady 
Cleann`n.
V tomto návodu k použití jsou popsány různé modely 
řady Cleann`n. Proto je možné, že se některé 
popsané prvky a funkce netýkají vašeho modelu. 
Pro dosažení nejlepšího možného výsledku vysávání 
byste měli používat pouze originální příslušenství 
značky Bosch, které bylo vyvinuto speciálně pro váš 
vysavač.

Uschovejte si prosím návod k použití. V případě 
předání vysavače další osobě předejte také návod 
k použití.

Popis spotřebiče

1   Přepínatelná hubice na podlahy* (vzhled hubice se
může lišit od obrázku, ale funguje stejným
způsobem).

2    Teleskopická trubka s posuvným tlačítkem 

3 Sací hadice

4    Rukojeť

5    Síťový připojovací kabel

6    Výfukový filtr (EPA E12)

7    Parkovací pomůcka na zadní straně spotřebiče 

8    Regulátor přídavného vzduchu

9    Zap/Vyp

10 Regulátor sací síly*

11  Rukojeť k přenášení spotřebiče

12  Tlačítko pro navinutí kabelu

13  Zásobník na prach

14  EPA E10 + pěnový filtr

15  Adaptér pro parkovací pomůcku s držákem hadice 

16 Držák příslušenství

17  Příslušenství 2v1 

18    Hubice na tvrdé podlahy*

Před prvním použitím

Uvedení do provozu

Vsuňte adaptér sací hadice do otvoru pro přívod
vzduchu na spotřebiči a zaklapněte ho.

 

Do teleskopické trubky zasuňte rukojeť.
Pro uvolnění z teleskopické trubky trochu otočte
rukojetí a vytáhněte ji.

Teleskopickou trubku zasuňte do spojovacího
prvku hubice na podlahu.

 Pro uvolnění otočte trochu teleskopickou trubkou
a vytáhněte ji z hubice na podlahu.

Obrázek 5* 
Teleskopickou trubku uvolněte posunutím
posuvného tlačítka ve směru šipky a nastavte
požadovanou délku. Odpor při vysávání koberce
je nejnižší při zcela vytažené teleskopické trubce.

Obrázek 6

a) Držák příslušenství nasuňte na teleskopickou trubku
do požadované polohy.

b) Příslušenství 2v1 nasuňte pod mírným tlakem směrem 
ze shora do držáku příslušenství.

Obrázek 7

Uchopte napájecí kabel za zástrčku,
vytáhněte ho do požadované délky a zasuňte
zástrčku.

Obrázek  8

Vysavač vypněte nebo zapněte pomocí Zap/Vyp.

Regulace sacího výkonu

Obrázek 9* 
Pokud je spotřebič vybaven regulátorem výkonu, lze 
plynule nastavit výkon posunutím regulátoru 
výkonu:

Nízký výkon => min
Na vysávání choulostivých materiálů, např.
choulostivého čalounění, záclon, atd.
Střední výkon 
Na denní vysávání při nízkém stupni znečištění.
Vysoký výkon => max
Na vysávání robustních podlahových krytin,
tvrdých podlah a při silném znečištění.

Obrázek 10 
Sací výkon lze nastavit také posunutím regulátoru 
přídavného vzduchu ve směru šipky.

Otevřený regulátor přídavného vzduchu => snížený
sací výkon

Zavřený regulátor přídavného vzduchu  =>  maximální 
sací výkon

*  podle modelu

Obrázek ï

Zasuňte adaptér do parkovací pomůcky na 
zadní straně.

Pro odstranění hadice stiskněte tlačítko na
horní straně a vytáhněte hadici ze spotřebiče.

Obrázek î

Obrázek íö

Obrázek ì*
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* podle modelu

Vysávání

! Pozor
Hubice na podlahy se v závislosti na vlastnostech
vaší tvrdé podlahy (např. drsná, rustikální dlažba)
do určité míry opotřebovávají, proto musíte
v pravidelných intervalech kontrolovat spodní část
hubice. Ostré hrany opotřebované spodní části
hubice mohou poškodit choulostivé tvrdé podlahy,
jako jsou parkety nebo linoleum. Výrobce neručí
za poškození způsobená opotřebenými
podlahovými hubicemi.

Obrázek 11 
Nastavení přepínatelné podlahové hubice:

Kusové a celoplošné koberce => 

Tvrdé podlahy / parkety => 

Pokud vysáváte hrubé částečky, dejte, prosím, pozor 
na to, abyste tyto částečky vysávali postupně 
a opatrně – jinak by mohlo dojít k ucpání sacího 
kanálu podlahové hubice.
Pro lepší nasátí nečistot můžete hubici případně 
nadzdvihnout.

Vysávání s příslušenstvím

Obrázek 12* 
Hubice nasazujte podle potřeby na sací trubku 
nebo rukojeť:
a) Hubice na štěrbiny na vysávání štěrbin a rohů, atd.
b) Kartáč na nábytek na vysávání okenních

rámů, skříní, atd.
Abyste mohli používat kartáč na nábytek, zaklapněte
kartáč dolů.

c) Hubice na tvrdé podlahy na vysávání tvrdých
podlahových krytin (dlažba, parkety atd.)

Obrázek 13
Při krátkých přestávkách ve vysávání můžete použít 
parkovací pomůcku na zadní straně spotřebiče.

Po vypnutí spotřebiče zasuňte hák hubice na
podlahy do parkovací pomůcky.

Obrázek 14
Při vysávání schodiště musí být spotřebič 
umístěn dole na začátku schodiště. Pokud by 
hadice nebyla dostatečně dlouhá, můžete 
spotřebič přenést za rukojeť.

Po vysávání

Obrázek 15
Spotřebič vypněte.
Vytáhněte síťovou zástrčku.
Stiskněte tlačítko pro navinutí kabelu.

Obrázek 16*

Posunutím posuvného tlačítka ve směru šipky
uvolněte teleskopickou trubku a zasuňte ji do
sebe.

Obrázek 17
Pro odstavení spotřebiče vytáhněte rukojeť 
z teleskopické trubky. Obrázek 3

Zasuňte adaptér do parkovací pomůcky na zadní
straně spotřebiče.
Sací hadici obtočte kolem spotřebiče a připevněte
do spodní svorky držáku hadice.
 Ještě jednou obtočte sací hadici kolem spotřebiče
a připevněte rukojeť do horní svorky držáku hadice.
Nakonec odjistěte sací nástavec, vytáhněte ho ze 
spotřebiče a nasaďte na rukojeť. (Obrázek   2  ).

Čištění a péče

Vyprázdnění zásobníku na prach

Obrázek 18
Pro docílení dobrého výsledku vysávání byste měli po 
každém vysávání vyprázdnit zásobník na prach nebo 
přinejmenším tehdy, pokud prach v zásobníku na 
jednom místě viditelně dosahuje ke značce.

Obrázek 19
  Pro uvolnění zásobníku na prach stiskněte

odblokovací tlačítko a vyjměte zásobník za
rukojeť ze spotřebiče.
Zásobník na prach podržte nad nádobou na odpad 
a stisknutím odblokovacího tlačítka otevřete
dno zásobníku. Nečistoty a prach vypadnou přímo 
do nádoby na odpad.
Zavřete dno a zajistěte ho.

 Zásobník na prach vložte do spotřebiče a zajistěte
ho.

Údržba filtračního systému

Pro zaručení optimální funkce musíte čistit filtry 
minimálně každé tři měsíce.

Čištění filtru zásobníku na prach 

Prosím, vypněte spotřebič.

Obrázek 20

Zatáhnutím za páčku uzávěru otevřete víko
spotřebiče.
Z víka vyndejte rám s filtrem EPA.
Z rámu s filtrem EPA vyndejte pěnový filtr.
V případě potřeby odstraňte vlasy a prach
a vyklepejte filtr EPA a pěnový filtr.

  Oba filtry i zásobník na prach můžete
propláchnout pod tekoucí vodou.
Po vyčištění a kompletním vysušení všechny díly
složte dohromady a opět je nasaďte do
spotřebiče.

! Pozor
Díly do spotřebiče nevkládejte, dokud
nejsou zcela vysušené.
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! Nikdy nevysávejte bez nasazených filtrů. 
=> Spotřebič se může poškodit!

Péče o výfukový filtr

Obrázek 21

Otevřete výfukovou mřížku stisknutím tlačítka na
levé straně.

 Uvolněte výfukový filtr stisknutím tlačítka
na horní straně filtru a vyjměte
ho ze spotřebiče.
Vyklepejte výfukový filtr a propláchněte ho pod
tekoucí vodou.
Až výfukový filtr zcela uschne, nasaďte ho do 
spotřebiče a zavřete výfukovou mřížku.

Pokyny k čištění
Před každým čištěním musí být vysavač vypnutý 
a zástrčka vytažená. Vysavač a plastové příslušenství 
můžete čistit běžným čisticím prostředkem na plast.

! Pozor:
Nepoužívejte žádné abrazivní prostředky, čisticí
prostředky na sklo nebo univerzální čisticí
prostředky. Vysavač nikdy neponořujte do vody.

Technické změny jsou vyhrazeny.



 
 

 
 

 
spotřebičů
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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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spotrebič  
 
 
 

: 

n  
n
- z  
 

- v

Naše originálne náhradné diely a príslušenstvo, 
špeciálne príslušenstvo rovnako ako originálne vrecká 
na prach sú navrhnuté tak, aby fungovali s prvkami 
a požiadavkami našich vysávačov. Odporúčame vám 
teda používať iba originálne náhradné diely 
a príslušenstvo, špeciálne príslušenstvo a originálne 
vrecká na prach. Tým svojmu vysávaču zaistíte dlhú 
životnosť a kvalitný výkon po celú dobu.

! Upozornenie: Použitie nevhodných alebo menej 
kvalitných náhradných dielov, príslušenstva, 
špeciálneho príslušenstva a vreciek na prach môže 
viesť k poškodeniu vysávača, na ktoré sa 
nevzťahuje naša záruka, ak k takému poškodeniu 
dôjde priamym dôsledkom použitia uvedených 
produktov. 

 
 
 

 
 

 
a/  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
é 

 
 

=> 

 
 typovom  

zásobníka  
ýfukového  

=> ! 
sacou hadicou  

=>  
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technikom  
 

celkom vytiahnite  
  

 
Prívodný kábel naťahajte cez ostré hrany a dávajte 
pozor, aby sa nezachytil.
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sk 

Teší nás, že ste sa rozhodli pre vysávač Bosch radu 
Cleann`n. 
V tomto návode na použitie sú popísané rôzne modely 
radu Cleann`n. Preto je možné, že sa všetky popísané 
prvky a funkcie netýkajú vášho modelu. Pre dosiahnutie 
najlepšieho možného výsledku vysávania by ste mali 
používať len originálne príslušenstvo značky Bosch, 
ktoré bolo vyvinuté špeciálne pre váš vysávač.

Uschovajte si, prosím, návod na použitie. V prípade 
odovzdania vysávača ďalšej osobe odovzdajte aj 
návod na použitie.

Popis spotrebiča

1    Prepínateľná hubica na podlahy* (vzhľad hubice sa 
      môže pri rovnakom spôsobe fungovania líšiť 
      od vyobrazenia) 

2    Teleskopická rúrka s posuvným tlačidlom

3 Nasávacia hadica

4    Rukoväť 

5    Sieťový pripájací kábel

6 Výfukový filter (EPA E12)

7    Parkovacia pomôcka na zadnej strane spotrebiča 

8 Regulátor prídavného vzduchu

9    Zap/Vyp

10 Regulátor nasávacej sily*

11  Rukoväť na prenášanie spotrebiča

12  Tlačidlo pre navíjanie kábla

13 Zásobník na prach

14 EPA E10 + penový filter

15  Adaptér na parkovaciu pomôcku s držiakom hadice 

16  Držiak príslušenstva

17  Príslušenstvo 2v1

18  Hubica na tvrdé podlahy*

Pred prvým použitím
Obrázok 1 
   Zasuňte adaptér do parkovacej pomôcky na zadnej

     strane spotrebiča.

Uvedenie do prevádzky
Obrázok 2

  Vsuňte adaptér nasávacej hadice do otvoru na
    prívod vzduchu na spotrebiči a zaklapnite ho.

  Pre odstránenie hadice stlačte tlačidlo na hornej
   strane a vytiahnite hadicu zo spotrebiča.

Obrázok 3*
  Do teleskopickej rúrky zasuňte rukoväť.
  Pre uvoľnenie z teleskopickej rúrky trochu otočte 

    rukoväťou a vytiahnite ju.

Obrázok 4*

 Teleskopickú rúrku zasuňte do spojovacieho prvku 
   hubice na podlahu.
 Pre uvoľnenie trochu otočte teleskopickou rúrkou

   a vytiahnite ju z hubice na podlahu.

Obrázok 5* 
  Teleskopickú rúrku uvoľnite posunutím posuvného

tlačidla v smere šípky a nastavte požadovanú       
dĺžku. Odpor pri vysávaní koberca je najnižší 
pri celkom vytiahnutej teleskopickej rúrke.

Obrázok 6

a) Držiak príslušenstva nasuňte na teleskopickú rúrku
do požadovanej polohy.

b) Príslušenstvo 2v1 nasuňte pod miernym tlakom 
smerom zhora do držiaka príslušenstva.

Obrázok 7

 Uchopte napájací kábel za zástrčku, vytiahnite
ho do požadovanej dĺžky a zasuňte zástrčku.

Obrázok 8

  Vysávač vypnite alebo zapnite pomocou tlačidla
    Zap/Vyp.

Regulácia nasávacieho výkonu

Obrázok 9* 
Pokiaľ je spotrebič vybavený regulátorom výkonu, je 
možné plynule nastaviť výkon posunutím regulátora 
výkonu:

=> minNízky výkon 
Na vysávanie chúlostivých materiálov,
napr. chúlostivého čalúnenia, záclon atď.

Stredný výkon
Na denné vysávanie pri nízkom stupni znečistenia.

Vysoký výkon => max
Na vysávanie robustných podlahových krytín,
tvrdých podláh a pri silnom znečistení.

Obrázok 10 
Nasávací výkon je možné nastaviť tiež posunutím 
regulátora prídavného vzduchu v smere šípky.

Otvorený regulátor prídavného vzduchu 
=> znížený nasávací výkon
Zatvorený regulátor prídavného vzduchu 
=> maximálny nasávací výkon

* podľa modelu
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* podľa modelu

Vysávanie

! Pozor
Hubica na podlahy sa v závislosti od vlastností 
vašej tvrdej podlahy (napr. drsná, rustikálna 
dlažba) do určitej miery opotrebovávajú, preto 
musíte v pravidelných intervaloch kontrolovať 
spodnú časť hubice. Ostré hrany opotrebovanej 
spodnej časti hubice môžu poškodiť chúlostivé 
tvrdé podlahy, ako sú parkety alebo linoleum. 
Výrobca neručí za poškodenia spôsobené 
opotrebovanými podlahovými hubicami.

Obrázok 11 
Nastavenie prepínateľnej podlahovej hubice:

Kusové a celoplošné koberce => 

 Tvrdé podlahy/parkety => 

Pokiaľ vysávate hrubé čiastočky, dajte, prosím, pozor 
na to, aby ste tieto čiastočky vysávali postupne 
a opatrne – inak by mohlo dôjsť k upchatiu 
nasávacieho kanálu podlahovej hubice.
Pre lepšie nasatie nečistôt môžete hubicu prípadne 
nadvihnúť.

Vysávanie s príslušenstvom

Obrázok  12* 
Hubice nasádzajte podľa potreby na saciu 
rúrku alebo rukoväť:
a) Hubica na štrbiny na vysávanie štrbin a rohov atď.
b) Kefa na nábytok na vysávanie okenných rámov, 

skríň atď.
  Aby ste mohli používať kefu na nábytok, zaklapnite

    kefu dole.
c) Hubica na tvrdé podlahy na vysávanie tvrdých

podlahových krytín (dlažba, parkety atď.).

Obrázok 13
Pri krátkych prestávkach vo vysávaní môžete použiť 
parkovaciu pomôcku na zadnej strane spotrebiča.

 Po vypnutí spotrebiča zasuňte hák hubice na podlahy 
  do parkovacej pomôcky. 

Obrázok 14
Pri vysávaní schodiska musí byť spotrebič 
umiestnený dole na začiatku schodiska. Pokiaľ by 
hadica nebola dostatočne dlhá, môžete spotrebič 
preniesť za rukoväť.

Po vysávaní

Obrázok 15

  Spotrebič vypnite.

  Vytiahnite sieťovú zástrčku.

  Stlačte tlačidlo pre navinutie kábla.

Obrázok 16*
   Posunutím posuvného tlačidla v smere šípky

    uvoľnite teleskopickú rúrku a zasuňte ju do seba.

Obrázok  17
Pre odstavenie spotrebiča vytiahnite rukoväť 
z teleskopickej rúrky. Obrázok  3

  Zasuňte adaptér do parkovacej pomôcky na zadnej 
   strane spotrebiča.
  Nasávaciu hadicu obtočte okolo spotrebiča
   a pripevnite do spodnej svorky držiaka hadice.
  Ešte raz obtočte nasávaciu hadicu okolo spotrebiča

    a pripevnite rukoväť do hornej svorky držiaka hadice. 

Čistenie a starostlivosť

Vyprázdnenie zásobníka na prach

Obrázok 18
Pre docielenie dobrého výsledku vysávania by ste 
mali po každom vysávaní vyprázdniť zásobník na  
prach alebo najneskôr vtedy, pokiaľ prach v zásobníku 
na jednom mieste viditeľne dosahuje ku značke.

Obrázok 19
   Pre uvoľnenie zásobníka na prach stlačte 

    odblokovacie tlačidlo a vyberte zásobník za rukoväť  
    zo spotrebiča.

  Zásobník na prach podržte nad nádobou na
odpad a stlačením odblokovacieho tlačidla 
otvorte dno zásobníka. Nečistoty a prach 
vypadnú priamo do nádoby na odpad.

  Zatvorte dno a zaistite ho.
  Zásobník na prach vložte do spotrebiča a zaistite 

     ho.

Údržba filtračného systému

Pre zaručenie optimálnej funkcie musíte čistiť filtre 
minimálne každé tri mesiace.

Čistenie filtra zásobníka na prach 

  Prosím, vypnite spotrebič.

Obrázok 20

  Zatiahnutím za páčku uzáveru otvorte veko
    spotrebiča. 

  Z veka vyberte rám s filtrom EPA.
   Z rámu s filtrom    EPA vyberte penový filter.
  V prípade potreby odstráňte vlasy a prach

   a vyklepte filter EPA a penový filter.
  Oba filtre aj nzásobník na prach môžete
  prepláchnuť pod tečúcou vodou.
  Po vyčistení a kompletnom vysušení všetky diely 

    zložte dohromady a opäť ich nasaďte do spotrebiča.

 

! Pozor 
     Diely do spotrebiča nevkladajte, kým nie sú 

celkom vysušené.

  Nakoniec odistite nasávací nadstavec, vytiahnite       
        ho zo spotrebiča a nasaďte na rukoväť. (Obrázok  2  ).
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! Nikdy nevysávajte bez nasadených filtrov.  
  => Spotrebič sa môže poškodiť!

Starostlivosť o výfukový filter

Obrázok 21

  Otvorte výfukovú mriežku stlačením tlačidla na ľavej 
    strane. 

  Uvoľnite výfukový filter stlačením tlačidla
    na hornej strane filtra a vyberte ho zo spotrebiča.
  Vyklepte výfukový filter a prepláchnite ho

   pod tečúcou vodou. 
  Až výfukový filter celkom uschne, nasaďte ho do 

   spotrebiča a zatvorte výfukovú mriežku.

Pokyny na čistenie
Pred každým čistením musí byť vysávač vypnutý 
a zástrčka vytiahnutá. Vysávač a plastové 
príslušenstvo môžete čistiť bežným čistiacim 
prostriedkom na plast.

! Pozor:
Nepoužívajte žiadne abrazívne prostriedky,  
čistiace prostriedky na sklo alebo univerzálne 
čistiace prostriedky. Vysávač nikdy neponárajte 
do vody.

Technické zmeny sú vyhradené.



13



14



8001082377     971004



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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