WARUNKI GWARANCJI – AKUMULATORY BOSCH.
1. Gwarancja obejmuje:
a) Okres 24 miesięcy dla akumulatorów Bosch S3, S4, S5, S6, L4, L5, L6, TE0 777, TE0 888
oraz Gigawatt przeznaczonych do samochodów osobowych, licząc od daty zakupu
akumulatora przez bezpośredniego użytkownika pojazdu.
b) Okres 12 miesięcy dla akumulatorów Bosch DIN, S3, S4, S5, S6, T3, T4, T5, L4, L6, M4,
M6 oraz Gigawatt przeznaczonych do motocykli, taksówek, karetek pogotowia, pojazdów
policyjnych, samochodów dostawczych, ciężarowych oraz do wszystkich innych pojazdów, w
których występuje częste rozładowanie i ładowanie akumulatora (praca cykliczna), licząc od
daty zakupu akumulatora przez bezpośredniego użytkownika pojazdu.
2. Gwarancją nie są objęte, a w szczególnych wypadkach powodują utratę gwarancji:
a) akumulatory, których powodem niesprawności jest tylko stan nienaładowania,
b) wszelkie uszkodzenia mechaniczne i termiczne oraz spowodowane przez nie wady,
c) samowolne naprawy lub przeróbki,
d) zdjęcie lub naruszenie górnej pokrywy akumulatora,
e) niezgodne z instrukcją zamontowanie akumulatora w pojeździe,
f) uszkodzenia akumulatora powstałe w wyniku niesprawnej instalacji elektrycznej pojazdu,
g) głębokie rozładowanie akumulatora (napięcie spoczynkowe akumulatora poniżej 8 V),
h) „wygotowanie” akumulatora na skutek napięcia ładowania w pojeździe, niezgodnego z
dokumentacją pojazdu (napięcie spoczynkowe akumulatora 13,1 V lub wyższe),
i) zasiarczenie ogniw akumulatora powstałe w wyniku nieprawidłowej jego eksploatacji,
j) zastosowanie środków aktywujących zamiast wody destylowanej,
k) zastosowanie w pojeździe akumulatora o parametrach niezgodnych z zaleceniami
producenta akumulatora,
l) w przypadku zerwania bądź też uszkodzenia etykiety na pokrywie akumulatora
zabezpieczającej dostęp do korków akumulatora.
3. Pojawienie się usterki w akumulatorze
O ile w okresie gwarancyjnym pojawi się wada akumulatora, kupujący winien zgłosić się do
punktu sprzedaży z akumulatorem w stanie takim, w jakim ujawniła się wada i z wypełnioną
Kartą Gwarancyjną reklamowanego akumulatora. Po stwierdzeniu zasadności reklamacji
zapewnia się wymianę akumulatora na wolny od wad. Zalecamy, aby reklamowany
akumulator dostarczyć wraz z pojazdem, w którym był użytkowany.
4. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy
sprzedanej.
5. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

