
  

 
 
 
 
 
 

10 vite garanci për motorin EcoSilence Drive™. 
 

Nuk është thjesht një shprehje, ne e garantojmë këtë. Motori i lavatriçes dhe lavatriçes-larëses është i 

garantuar për 10 vitet e ardhshme. 

 

Kushtet e garancisë për lavatriçet dhe lavatriçet-larëset me motorin 
EcoSilence Drive™. 
 
Përveç garancisë statutore për funksionimin pa defekte të pajisjes, ne ofrojmë gjithashtu një garanci shtesë 
për motorin EcoSilence Drive™ në lavatriçet dhe lavatriçet-tharëset Bosch Series 4, 6, 8 dhe 
HomeProfessional sipas kushteve të mëposhtme. Pretendimet për garancinë ndaj shitësit në kuadër të 
marrëveshjes së blerjes së pajisjes nuk do të preken në këtë mënyrë: 
 
1. Ne do të rregullojmë çdo defekt në motorin EcoSilence Drive™ që vërtetohet se është rezultat i një 

defekti në materiale dhe/ose një defekt i prodhimit. 
 
2. Periudha e garancisë është 10 vjet, duke filluar nga momenti i dorëzimit të lavatriçes te përdoruesi i 

parë fundor, me kusht që përdoruesi i parë fundor të plotësojë regjistrimin në internet brenda tetë javëve 
pas dorëzimit. Regjistrimi kryhet në faqen e internetit http://promovime.al.bosch-home.com Regjistrimi 
mund të kryhet vetëm nëse përdoruesi i parë fundor ka dhënë pëlqimin për ruajtjen e informacioneve 
të futura nga ai ose ajo. Certifikata e printuar e garancisë me faturën origjinale të blerjes ku tregohet 
data e blerjes dhe/ose dorëzimit do të shërbejë si konfirmim për regjistrimin. Pretendimi për garancinë 
duhet të plotësohet me zyrën e shërbimit pas shitjes që është e përcaktuar në direktorinë e shërbimit 
pas shitjes brenda periudhës së garancisë, duke paraqitur faturën origjinale të blerjes dhe certifikatën 
e printuar të garancisë. 

 
3. Nuk përbën asnjë detyrim garancie nëse defekti në motorin EcoSilence Drive™ është për shkak të 

përdorimit të papërshtatshëm, përdorimit jo në shtëpi ose mosrespektimit të udhëzimeve për montimin 
dhe funksionimin. E drejta për një pretendim për garancinë skadon nëse riparimet janë kryer nga 
persona të paautorizuar. 

 
4. Nëse kërkesa në bazë të garancisë është e justifikuar sipas vlerësimit tonë, motori EcoSilence Drive™ 

do të riparohet ose do të zëvendësohet me një motor tjetër EcoSilence Drive™ pa defekte në vendin e 
montimit. Motori ose njësitë e zëvendësuara do të bëhen pronë e jona. 

 

http://promovime.al.bosch-home.com/


  

5. Garancia mbulon motorin, por jo kostot për punën dhe shpenzimet e udhëtimit të teknikut të servisit, të 
cilat do të jenë përgjegjësia juaj. Kostot do të tarifohen sipas listës së çmimeve në fuqi në periudhën e 
kërkesës në bazë të garancisë. 

 
6. Shërbimet e ofruara në këtë garanci nuk përbëjnë një zgjatje të garancisë ose të periudhës së 

përgjithshme të garancisë, apo fillimin e një garantimi ose garancie të re. Kjo garanci nuk kufizon asnjë 
të drejtë statutore, në veçanti për sa i përket pretendimeve për garancinë ndaj shitësit bazuar në 
kontratën e shitjes dhe Ligjit për mbrojtjen e konsumatorit, si dhe çdo pretendim ndaj prodhuesit në 
kuadër të Ligjit për sigurinë e përgjithshme të produkteve. 

 
7. Kërkesat e tjera ose të mëtejshme janë të përjashtuara nga këto kushte. 
 
Këto kushte të garancisë zbatohen për motorin EcoSilence Drive™ të instaluar në lavatriçet dhe lavatriçet-
tharëset Bosch Series 4, 6, 8 dhe HomeProfessional që janë blerë dhe përdoren në Shqipëri. 
 
Këto kushte garancie janë efektive nga 15 nëntori 2019. 
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