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Produktinfo

Další informace o produktech, příslušenství, 
náhradních dílech a servisu najdete na 
internetu: www.bosch-home.com/cz
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Varování - Nebezpečí požáru!

Varné zóny se velmi zahřívají. Nikdy na 
varnou desku nepokládejte hořlavé 
předměty. Na varné desce žádné 
předměty neskladujte. 

Varování - Nebezpečí popálení!
 

 
 

 

Varování - Nebezpečí zásahu
     elektrickým proudem!
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Otočné voliče
Otočné voliče  

voličů  

      Výskyt tmavých oblastí při zahřátí varné zóny je 
    normální a nemá vliv na fungování.
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Tyto údaje naleznete 

na typovém štítku, který naleznete na dokladech 
od vašeho spotřebiče.
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Připojení a nasazení varné desky - obrázek 3 
Před připojením spotřebiče zkontrolujte domovní instalaci.

Spotřebič bez předem namontovaného napájecího vedení: 
připojte pouze podle schématu připojení. V případě potřeby  
použijte přiložené měděné můstky. Síťový přívod: Typ H05 
VV-F nebo řádově vyšší; podle odpovídajícího proudového 
zatížení určete požadovaný průměr vodičů. Průměr < 1,5 
mm2 není přípustný!
Spotřebič s předem namontovaným 5ti žílovým 
napájecím vedením: 
napájecí vedení smí připojit pouze proškolený servisní 
technik.
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Informace v případě elektrických varných desek pro domácnost Symbol Hodnota Jednotka
Značka BOSCH
Model PKE652CA1E

Typ varné desky sklokeramická
Počet zón a/a nebo ploch na vaření 4

Technologie ohřevu (indukční zóny a plochy na vaření, sálavé zóny na 
vaření, pevné plotny) elektrická

V případe kruhových zón a nebo ploch na vaření: průměr plochy 
užitečného povrchu na elektricky ohřívanou zónu na vaření, 

zaokrouhleno na nejbližších 5 mm

přední levá Ø 14,5 cm
zadní Ø   21 cm

přední pravá Ø 14,5 cm
zadní pravá Ø   18 cm

V případě nekruhových zón a nebo ploch na vaření: délka a šířka plochy 
užitečného povrchu na elektricky ohřívanou zónu a nebo plochu na 

vaření, zaokrouhleno na nejbližších 5 mm

Vypočítaná spotřeba energie na zónu a nebo plochu na vaření na kg
přední levá 190,2 Wh/kg
zadní 194,4 Wh/kg

přední pravá 190,2 Wh/kg
zadní pravá 188,8 Wh/kg

Spotřeba energie varné desky vypočítaná na kg 191,0 Wh/kg
Tabulka povinných informací pro domácnost: (Ve smyslu ekodizajn Nařízení Komise č 66/2014, čl.2.3.)
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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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Použitie podľa určenia sk

8 Použitie podľa určenia 

Pozorne si prečítajte tento návod 
na použitie. Návod na použitie a 
montáž si starostlivo uschovajte 
na neskoršie použitie alebo 
pre prípadného ďalšieho majiteľa.
Po vybalení spotrebič skontrolujte. Ak bol 
spotrebič pri preprave poškodený, 
nepripájajte ho k sieti. 
Spotrebiče bez zástrčky smie pripájať 
iba koncesovaný odborník. V prípade 
výskytu škôd vplyvom chybného 
pripojenia nevzniká nárok na záruku. 
Spotrebič je určený iba na použitie 
v domácnosti a v domácom prostredí. 
Používajte spotrebič výhradne na prípravu 
pokrmov a nápojov. Počas použitia je 
potrebné na spotrebič dozerať. 
Krátkodobý proces varenia musí byť 
pod nepretržitým dohľadom. Používajte 
spotrebič iba v uzatvorených priestoroch. 
Tento spotrebič je určený na použitie 
v najvyššej povolenej nadmorskej 
výške 2000 m. 
Tento spotrebič nie je určený 
na prevádzku s externým časovačom 
či diaľkovým ovládačom. 
Na varnú dosku nepoužívajte kryty. 
Môžu viesť k nehodám, napr. vplyvom 
prehriatia, zapálenia alebo 
popraskaných materiálov. 
Používajte iba nami poskytnuté ochranné 
zariadenie alebo ochrannú mriežku. 
Nevhodné ochranné zariadenia alebo 
mriežky môžu viesť k nehodám. 
Deti staršie ako 8 rokov a osoby 
so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo 
mentálnymi schopnosťami alebo osoby 
s nedostatkom skúseností alebo vedomostí 
smú spotrebič používať iba pod dohľadom 
osoby, ktorá je zodpovedná za ich 
bezpečnosť alebo pokiaľ boli zodpovednou 
osobou poučené a pochopili riziká, ktoré 
z použitia môžu vyplývať. 
Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti 
staršie ako 15 rokov môžu spotrebič 
čistiť alebo vykonávať jeho všeobecnú 
údržbu iba pod dozorom zodpovednej 
osoby. 
Udržujte deti mladšie ako 8 rokov 
mimo dosahu spotrebiča a sieťového 
kábla. 

( Dôležité bezpečnostné  
     pokyny

Varovanie – Nebezpečenstvo požiaru!

Horúci olej a tuk sa rýchlo vznietia. 
Nenechávajte horúci olej a tuk nikdy 
bez dozoru. Oheň nikdy nehaste vodou. 
Vypnite varnú zónu. Uhaste opatrne 
plamene pomocou pokrievky, 
protipožiarnej deky alebo podobného 
nástroja.  
Varné zóny sa veľmi zahrievajú. Nikdy 
na varnú dosku neklaďte horľavé 
predmety. Na varnej doske žiadne 
predmety neskladujte. 

Spotrebič sa zahrieva. V zásuvkách 
priamo pod varnou doskou nikdy 
neskladujte horľavé predmety alebo 
spreje. 

Varovanie – Nebezpečenstvo
      popálenia! 
Varné zóny a ich okolie, obzvlášť 
prípadný rám varnej dosky, dosiahnu 
veľmi vysoké teploty. Nikdy sa 
nedotýkajte horúcich plôch. Deti sa 
musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosti.  

Varovanie – Nebezpečenstvo zásahu
     elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné. 
Opravy smú vykonávať len servisní 
technici vyškolení výrobcom. V prípade 
poruchy spotrebiča ho vypnite, 
vytiahnite sieťovú zástrčku alebo 
vypnite elektrický istič v poistkovej 
skrini. Zavolajte zákaznícky servis. 
Prenikajúca vlhkosť môže spôsobiť 
zásah elektrickým prúdom. 
Nepoužívajte vysokotlakové alebo parné 
čističe. 
Poškodený spotrebič môže spôsobiť 
zásah elektrickým prúdom. Poškodený 
spotrebič nikdy nezapínajte. Vytiahnite 
sieťovú zástrčku alebo vypnite elektrický 
istič v poistkovej skrini. Zavolajte 
zákaznícky servis. 
Trhliny alebo praskliny v sklokeramike 
môžu spôsobiť zásah elektrickým 
prúdom. Vypnite elektrický istič 
v poistkovej skrini. Zavolajte zákaznícky 
servis.  



sk Príčiny poškodenia

 Varovanie – Nebezpečenstvo 
     poranenia!    

Hrnce na varenie by mohli v dôsledku 
tekutiny medzi dnom hrnca a varnou 
zónou náhle „vyletieť hore“. Udržujte 
varnú zónu a dno hrnca vždy suché. 

] Príčiny poškodenia

       Drsný povrch dna varných nádob môže 
varnú dosku poškriabať. 
Nenechávajte na varnej doske prázdne 
hrnce. Mohli by vzniknúť škody.
Na ovládací panel, na displej ani rám, 
neodkladajte horúce panvice a hrnce. Mohlo 
by dôjsť k poškodeniu. 
Pri spadnutí tvrdých alebo ostrých predmetov 
na varnú dosku môže dôjsť k poškodeniu. 

       Hliníkové fólie alebo plastové nádoby sa  
na horúcich varných zónach roztavia. Použitie 
laminátových ochranných fólií na varnú dosku 
nie je vhodné. 

Prehľad
V nasledujúcej tabuľke nájdete najčastejšie 
poškodenie:  

7 Ochrana životného   
     prostredia   
V tejto kapitole získate informácie o úspore 
energie a likvidácii spotrebiča.  

Tipy na úsporu energie
 Hrnce zakrývajte vhodnou pokrievkou. Pri 

varení bez pokrievky spotrebujete omnoho 
viac energie. Cez sklenenú pokrievku uvidíte 
do hrnca bez potreby zdvíhať pokrievku. 

   Používajte nádoby s plochým dnom. Nerovný  
     povrch spôsobuje väčšiu spotrebu energie. 

 Priemer dna nádoby musí súhlasiť s veľkosťou 
varnej zóny. Obzvlášť príliš malé hrnce 
na varnej zóne vedú k stratám energie. 
Upozornenie: výrobcovia nádob na varenie 
často udávajú priemer hrnca. Je väčšinou 
väčší ako priemer dna hrnca. 

 Na malé množstvo pripravovaného pokrmu 
používajte menšie nádoby. Veľká, málo 
naplnená nádoba, spotrebuje mnoho energie. 

   Varte s malým množstvom vody. Šetrí to energiu.   
     Pri zelenine zostávajú zachované vitamíny
     a minerálne látky. 

 Zakryte vaším hrncom vždy čo najväčšiu plochu 
varnej zóny. 

    Včas prepnite na nižší stupeň ohrevu. 
    Pri varení zvoľte čo najnižší stupeň ohrevu.   

     Pri varení na vysokom stupni sa plytvá energiou. 
       

 Využívajte zvyškové teplo varnej dosky.  
Pri dlhšej dobe varenia vypnite varnú 
dosku už 5 – 10 minút pred koncom 
varenia. 

Ekologická likvidácia spotrebiča

Likvidujte obalové materiály ekologickým spôsobom.

Poškodenie Príčina
Š Vykypené 

pokrmy

Opatrenie
Vykypené pokrmy ihneď 
odstráňte škrabkou na sklo. 

Nevhodné 
čistiace 
prostriedky

Používajte iba čistiace 
prostriedky, ktoré sú 
vhodné na sklokeramiku.  

Škrabance Soľ, cukor 
a piesok

Nepoužívajte varnú dosku 
ako pracovnú plochu alebo 
úložný priestor. 

Drsné dná 
hrncov a panvíc 
sklokeramiku  
poškriabu. 

Skontrolujte riad.

Zafarbenie Nevhodné 
čistiace 
prostriedky

Používajte iba čistiace 
prostriedky, ktoré sú 
vhodné na sklokeramiku.  

Obrusovanie 
hrnca (napr. 
hliník)

Pri posúvaní hrnce a panvice 
nadvihnite. 

Nerovnosti 
povrchu

Cukor, silne 
cukornaté 
pokrmy

Vykypené pokrmy ihneď 
odstráňte škrabkou na sklo. 

Tento spotrebič je označený v súlade 
s európskou smernicou 2012/19/EU, 
ktorá sa týka elektrických a elektronických 
spotrebičov (waste electrical and 
electronic equipment – WEEE).
Táto smernica udáva rámec pre spätný 
odber a recykláciu v celej EÚ. 



Zoznámenie sa so spotrebičom  sk

* Zoznámenie sa
    so spotrebičom

Návod na použitie platí pre rôzne varné dosky. 
Údaje o rozmeroch k varným doskám nájdete 
v prehľade typov.     

Ovládací panel

Otočné voliče
Otočné voliče varných zón sú namontované 
napevno. Nie je možné ich odobrať. Násilné 
odobratie voličov varných zón vedie k ich zničeniu. 

Varné zóny

Upozornenie
  Výskyt tmavých oblastí pri zahriatí varnej zóny je 

normálny a nemá vplyv na fungovanie.
 Varná doska reguluje ohrev zapínaním 

a vypínaním. Tiež pri najvyššom výkone 
sa môže ohrev zapnúť a vypnúť. 

 Pri viackruhových varných zónach sa môže 
ohrev vnútorného kruhu a ohrev dodatočne 
zapnutých kruhov zapnúť a vypnúť v rôznych 
časoch. 

Ukazovateľ varných zón a zostatkového tepla
Ukazovateľ varných zón a zostatkového tepla svieti, 
keď je jedna varná zóna teplá: 

   Ukazovateľ varných zón – počas prevádzky, krátko  
     po zapnutí varnej zóny. 

    Ukazovateľ zostatkového tepla – po varení, keď je  
     varná zóna ešte teplá. 

Zostatkové teplo môžete využiť 
na úsporu energie, napr. udržiavanie 
teploty malého pokrmu alebo 
rozpúšťanie polevy. 

1 Obsluha spotrebiča
V tejto kapitole sa dozviete, ako nastavíte varné 
zóny. V tabuľke nájdete stupne ohrevu a dobu 
úpravy pre rôzne pokrmy. 

Zapnutie a vypnutie varnej dosky
Varnú dosku zapnete a vypnete pomocou 
otočných voličov.

Nastavenie varnej zóny
Pomocou otočného voliča nastavte 
výkon ohrevu varných zón.  
Stupeň ohrevu 1 = najnižší výkon 
Stupeň ohrevu 9 = najvyšší výkon
Symbol na displeji zobrazuje, pre ktorú varnú 
zónu ukazovateľ platí: napr.  pre pravú zadnú 
varnú zónu.  

Dodatočné zapnutie a vypnutieVarná zóna

       varná zóna

 Dvojkruhová
     varná zóna

Zapnutie: Otočte voličom   varných zón doprava 
až na   Nastavte stupeň ohrevu. 
Vypnutie: Volič varných zón otočte na 
0 a znovu nastavte. Volič varnej zóny nikdy 
neotáčajte cez symbol   do polohy 0. 

Jednokruhová   

TSS
Lístek s poznámkou
Marked nastavil TSS



sk Čistenie spotrebiča

Tabuľka varenia
V nasledujúcej tabuľke nájdete 
niekoľko príkladov.  
Doba prípravy a stupeň ohrevu sú závislé 
od druhu, hmotnosti a kvality pokrmov. Preto sú 
možné odchýlky.   
Na uvedenie do varu použite stupeň ohrevu 9. 
Husté pokrmy príležitostne zamiešajte. 
Potraviny, ktoré sa silne pripaľujú alebo pri ktorých 
sa počas opekania uvoľňuje veľa tekutiny, opekajte 
najlepšie vo viacerých malých porciách.  
Tipy na úsporné varenie nájdete v kapitole 
Ochrana životného prostredia.     

D Čistenie spotrebiča
Vhodné čistiace a ošetrujúce prípravky získate 
prostredníctvom zákazníckeho servisu.

Varná doska
Varnú dosku po každom varení očistite. Zvyšky 
z varenia sa tak nepripália. 
Varnú dosku vyčistite až po dostatočnom 
vychladení. 
Používajte iba čistiace prostriedky, ktoré sú 
vhodné na sklokeramiku. Riaďte sa pokynmi 
na čistenie na obale. 
Nikdy nepoužívajte:

   nezriedený prostriedok na ručné umývanie riadu 
   čistiace prostriedky do umývačiek riadu
   abrazívne čistiace prostriedky
   agresívne čističe ako sprej na rúry na pečenie    

    alebo odstraňovač škvŕn 
    drôtenky

   vysokotlakové alebo parné čističe

Odolné nečistoty najlepšie odstraňujte 
pomocou škrabky na sklo, ktorú môžete 
zakúpiť v maloobchodoch. Postupujte podľa 
pokynov výrobcu.
Vhodnú škrabku na sklo získate tiež v našom 
zákazníckom servise. 
Dobré výsledky čistenia dosiahnete pri používaní 
špeciálnej hubky na čistenie sklokeramických 
varných dosiek.

Rám varnej dosky 
Aby ste zabránili poškodeniu rámov dosky, 
postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 

     Používajte iba teplý umývací roztok.
     Nové hubky pred použitím dôkladne vymyte. 
     Nepoužívajte ostré ani drsné čistiace   

 prostriedky. 
     Nepoužívajte škrabku na sklo.

  Stupeň ohrevu   Doba úpravy 
v minútach 

Rozpúšťanie

Maslo, želatína

Rozohrievanie a udržiavanie 
teploty

Eintopf (např. šošovicový eintopf)

Mlieko**

Ohrievanie, varenie

Knedličky, halušky min.

Ryby m

Biele omáčky, napr. 
bešamelová omáčka

m

Varenie, varenie v pare, dusenie

Ryža (s dvojnásobným 
množstvom vody)

m

Šúpané zemiaky m

Solené zemiaky m

Cestoviny, rezance m

Eintopf, polievky m

Zelenina a zmrazená zelenina m

Varenie v tlakovom hrnci

Dusenie

Rolády m

Dusená pečienka m

Guláš m

Smaženie**

Rezeň, prírodný alebo obaľovaný   m

r r á al       m

Steak (3 cm hrubý) m

Ryby a rybie filety 
prírodné alebo obaľované  

m

Ryby a rybie filety, obaľované 
a zmrazené, napr. rybie prsty

m

* Varenie bez pokrievky
**Bez pokrievky

Pokrmy na panvici zmrazené
Palacinky 5-6

Stupeň ohrevu           Doba úpravy 
v minútach 

* Varenie bez pokrievky
** Bez pokrievky

e

6-7 6-10 min.



Zákaznícky servis sk

4 í y
Náš zákaznícky servis je vám k dispozícii 
pre prípad, že potrebujete váš spotrebič 
opraviť. Vždy nájdeme najvhodnejšie 
riešenie, aby ste sa vyhli zbytočným 
návštevám personálu zákazníckeho servisu. 

-
Pri kontakte so zákazníckym servisom uveďte, 
prosím, označenie spotrebiča (E-Nr) a číslo výroby 
konkrétneho spotrebiča (FD). Tieto údaje nájdete 
na typovom štítku, ktorý nájdete na dokladoch 
od vášho spotrebiča.
Berte, prosím, na vedomie, že za návštevu 
servisného technika z dôvodu nesprávneho použitia 
spotrebiča sa hradí poplatok, a to aj keď je 
spotrebič v záručnej lehote.
Spoľahnite sa na profesionalitu výrobcu svojho 
spotrebiča. Tak si môžete byť istí, že vašu opravu 
vykonajú školení servisní technici, ktorí sú vybavení 
originálnymi náhradnými dielmi práve pre váš 
spotrebič. 
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Spotrebič bez vopred namontovaného napájacieho 
vedenia: Pripojte iba podľa schémy pripojenia. V prípade 
potreby použite priložené medené mostíky. Sieťový prívod: 
Typ H05 VV-F alebo rádovo vyšší; podľa zodpovedajúceho 
prúdového zaťaženia určite požadovaný priemer vodičov. 
Priemer <1,5 mm2 nie je prípustný!

Spotrebič s vopred namontovaným 5 žilovým napájacím 
vedením: 
Napájacie vedenie smie pripojiť iba preškolený servisný 
technik.
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Informácie v prípade pre domácnosť Symbol Hodnota Jednotka
BOSCH

Identifikácia modelu PKE652CA1E
Typ varnej dosky ǎƪƭƻƪŜǊŀƳƛŎƪł

Počet zón a/alebo plôch na vareni 4
Technológia ohrevu (indukčné zóny a plochy na varenie, sálavé zóny 

na varenie, pevné platne) ŜƭŜƪǘǊƛŎƪł

V prípade kruhových zón alebo plôch na varenie: priemer plochy 
užitočného povrchu na elektricky ohrievanú zónu na varenie, 

zaokrúhlený na najbližších 5 mm

 ľavá predná Ø мпΣр cm
 ľavá zadná Ø нм cm

 pravá zadná Ø мпΣр cm
 pravá predná Ø му cm

V prípade nekruhových zón alebo plôch na varenie: dĺžka a šírka
plochy užitočného povrchu na elektricky ohrievanú zónu alebo plochu 

na varenie, zaokrúhlené na najbližších 5 mm

Vypočítaná spotreba energie na zónu alebo plochu na varenie na kg
 ľavá predná мфлΣн Wh/kg
 ľavá zadná мфпΣп Wh/kg
pravá zadná мфлΣн Wh/kg

 pravá predná 188,8 Wh/kg
Spotreba energie varnej dosky vypočítaná na kg 191,0 Wh/kg

Tabuľka povinných informácii pre domácnosť: (V zmysle ekodizajn Nariadenia Komisie č 66/2014, čl.2.3.)



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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