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Bezpečnostní pokyny
Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se podle něho 
a uschovejte si ho! Při předávání přístroje dále přiložte tento 
návod. Tento spotřebič je určený pouze pro soukromé použití 
v domácnosti.

 WNebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Přístroj používejte pouze ve vnitřních prostorách při pokojové 
teplotě a jen do nadmořské výšky 2000 m. Spotřebič smí být k síti 
střídavého proudu připojen jen pomocí předpisově instalované 
zásuvky s uzemněním. Zajistěte předpisovou instalaci systému 
ochranných vodičů elektrické domovní instalace. Přístroj zapojujte 
a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku. Opravy 
přístroje, např. výměnu síťového přívodu, smí provádět pouze náš 
zákaznický servis, aby nedošlo k ohrožení.
Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s 
omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi 
nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud 
jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití 
spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí. Děti mladší 
8 let se nesmí zdržovat v blízkosti spotřebiče a připojovacích kabelů 
a nesmí spotřebič obsluhovat. Děti si nesmí hrát se spotřebičem. 
Čištění a odvápňování nesmí provádět děti. Výjimka: Děti jsou starší 
8 let a jsou pod dozorem dospělé osoby.
Na konektorové spojení spotřebiče nesmí přetéct žádná kapalina. 
Nikdy neponořujte přístroj, podstavec nebo síťový kabel do vody. 
Konvici používejte pouze společně s přiloženým podstavcem. 
Přístroj používejte jen tehdy, když samotný přístroj ani přívodní 
kabel není poškozený. V případě poruchy ihned odpojte síťovou 
zástrčku nebo vypněte síťové napětí.
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Bezpečnostní pokyny
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8 let se nesmí zdržovat v blízkosti spotřebiče a připojovacích kabelů 
a nesmí spotřebič obsluhovat. Děti si nesmí hrát se spotřebičem. 
Čištění a odvápňování nesmí provádět děti. Výjimka: Děti jsou starší 
8 let a jsou pod dozorem dospělé osoby.
Na konektorové spojení spotřebiče nesmí přetéct žádná kapalina. 
Nikdy neponořujte přístroj, podstavec nebo síťový kabel do vody. 
Konvici používejte pouze společně s přiloženým podstavcem. 
Přístroj používejte jen tehdy, když samotný přístroj ani přívodní 
kabel není poškozený. V případě poruchy ihned odpojte síťovou 
zástrčku nebo vypněte síťové napětí.

 WNebezpečí požáru!
Základnu nebo konvici neumisťujte na horkém povrchu nebo v 
blízkosti horkých povrchů, jako např. varných desek (stříkance 
tuku). Zabraňte stříkancům tuku, může dojít k poškození plastu.

 WNebezpečí opaření!
Spotřebič se během použití zahřívá. Proto se ho dotýkejte jen za 
úchyt a víko otvírejte jen ve studeném stavu. Spotřebič používejte 
jen se zaklapnutým víkem. Je-li spotřebič naplněn nad značku 
„max“, mohlo by docházet ke vzniku nebezpečí vystřikující vařící 
vodou.

 WNebezpečí popálení!
Po použití může být povrch topného článku nebo varné desky ještě 
nějakou dobu horký.

 KVÝSTRAHA: Tento spotřebič nepoužívejte v blízkosti 
van, sprch, umyvadlech nebo jiných nádrží, které 
obsahují vodu.

 WNebezpečí udušení!
Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

 WNebezpečí poranění!
Chybné použití spotřebiče může způsobit poranění.
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Srdečně blahopřejeme ke koupi tohoto 
spotřebiče naší firmy Bosch. Zakoupili 
jste kvalitní výrobek, který Vám připraví 
mnoho radosti.

Části a ovládací prvky
1 Konvice (s ukazatelem stavu vody)
2 Víko s blokováním
3 Tlačítko na otevření víka
4 Spínač O ZAP/VYP, osvětlený
5 Sítko na vápenaté usazeniny 

(vyjímatelné)
6 Podstavec
7 Navinutí kabelu
Důležité: Konvici je možné používat pouze 
společně s podstavcem.
 ■ Rychlovarnou konvici plňte výhradně 

vodou. Mléko nebo instantní výrobky 
se připalují a poškozují spotřebič. 
Konvici neprovozujte bez vody nebo ji 
nepřeplňujte, dodržujte označení 0.3L 
a 1.7L (max). Při přeplnění rychlovarné 
konvice voda překypí!

Před prvním použitím
 ■ Odstraňte nálepky a fólie.
 ■ Přívodní vedení odmotejte z navinutí 
kabelu na požadovanou délku a připojte.

 ■ Konvici dvakrát naplňte čistou vodou a 
nechte vždy vařit, aby se zcela vyčistila.

 ■ Při prvním vzkypění přidejte polévkovou 
lžíci kuchyňského octa.

Vaření vody
 ■ Skrz výlevku nebo otevřené víko 
(stiskněte tlačítko na otevření víka) 
naplňte čerstvou vodu.

 ■ Množství náplně odečtěte na ukazateli 
stavu vody. Neplňte méně než 0,3 litru a 
ne více než 1,7 litru vody!

 ■ K uzavření nechte víko zapadnout a 
konvici umístěte na podstavec.

 ■ Stiskněte spínač směrem dolů, spínač 
se rozsvítí. Voda se ohřívá.

 ■ Po ukončení vaření se rychlovarná 
konvice vypne automaticky.

Spotřebič můžete také kdykoliv vypnout 
vytažením spínače O ZAP/VYP směrem 
nahoru.
Pozor: Pokud konvici nadzvednete a 
umístíte zpět před ukončením vaření, 
vaření už nepokračuje.
Upozornění:
 ■ Provozujte jen s uzavřeným víkem 
a vloženým sítkem na vápenaté 
usazeniny, rychlovarná konvice by se 
jinak nevypnula.

 ■ Z fyzikálních důvodů se na podstavci 
může tvořit kondenzát. Toto je normální, 
konvice nevykazuje netěsnosti.

 ■ Před opětovným naplněním vody nechte 
spotřebič po každém vaření vychladnout 
5 minut.

 ■ Spotřebič nezapínejte, pokud je konvice 
prázdná, jinak ochrana proti přehřátí 
spotřebič automaticky vypne.

Čištění a údržba
 W Nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem!

Přístroj nikdy neponořujte do vody nebo ho 
neumisťujte do myčky na nádobí!
Nepoužívejte parní čistič.
 ■ Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 ■ Konvici a podstavec z vnější strany jen 
otřete vlhkým hadříkem. Nepoužívejte 
agresivní nebo abrazivní čisticí 
prostředky.

 ■ Vyjměte sítko na vápenaté usazeniny 
a vložte ho do malého množství octa, 
opláchněte čistou vodou.

 ■ Konvici a sítko na vápenaté usazeniny 
dodatečně opláchněte čistou vodou.

Odvápnění
Pravidelné odvápnění:
 ■ prodlužuje životnost přístroje.
 ■ zaručuje bezvadnou funkci.
 ■ chrání před poraněním, např. 
nekontrolované vylití zaneseným sítkem 
na vápenaté usazeniny.

 ■ šetří energii.
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Konvici odvápněte octem nebo obvyklým 
odvápňovacím prostředkem.
 ■ Konvici naplňte vodou po značku 

1.7L (max) vodou bez octa nebo odváp-
ňovacího prostředku a uveďte do varu.

 ■ Do horké vody přidejte buďto trochu 
kuchyňského octa a nechte několik 
hodin působit nebo odvápňovací 
prostředek podle údajů výrobce 
(dodržujte bezpečnostní pokyny).

 ■ Poté konvici a sítko na vápenaté 
usazeniny propláchněte čistou vodou.

Rada: V případě denního použití 
rychlovarnou konvici odvápňujte častěji.

Odstranění malých poruch 
vlastními silami
Spotřebič neohřívá, spínač O ZAP/VYP se 
nerozsvítí.
 – Aktivovala se ochrana proti přehřátí.
 ■ Aby bylo možné spotřebič opět zapnout, 
nechte konvici zchladit delší dobu.

Spotřebič se vypne před ukončením vaření.
 – Spotřebič je zanesen vodním kamenem.
 ■ Spotřebič odvápněte podle návodu.

Technické údaje
Připojení k elektrické 
síti

220-240 V~
50/60 Hz

Výkon 2000-2400 W
Výška spotřebiče 267 mm
Šířka spotřebiče 232 mm
Hloubka spotřebiče 163 mm
Množství náplně vody 1,70 L

Likvidace

 J Obal zlikvidujte způsobem šetrným 
k  životnímu prostředí.  Tento spotřebič 
je označen v souladu s evropskou 
směrnicí 2012/19/EU o nakládání s 
použitými elektrickými a elektronic-
kými zařízeními (waste electrical and 
electronic equipment – WEEE). Tato 
směrnice stanoví jednotný evropský 
(EU) rámec pro zpětný odběr a recy-
klování použitých zařízení. 

Záruční podmínky
Pro tento přístroj platí záruční podmínky, 
které byly vydány naší kompetentní 
pobočkou v zemi, ve která byl přístroj 
zakoupen.
Záruční podmínky si můžete kdykoliv 
vyžádat prostřednictvím svého odborného 
prodejce, u kterého jste zakoupili přístroj, 
nebo přímo v naší pobočce v příslušné 
zemi.

Změny vyhrazeny.
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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.cz 

Zákaznické poradenství
Tel.: +420 251 095 555

Email: bosch.spotrebice@bshg.com
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Bezpečnostné upozornenia
Návod na použitie si starostlivo prečítajte, dodržiavajte 
a odložte! Ak spotrebič postúpite ďalej, priložte k nemu aj 
tento návod. Tento spotrebič je určený len na používanie 
v domácnosti.

 WNebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Spotrebič používajte iba vo vnútorných priestoroch pri izbovej 
teplote a do nadmorskej výšky 2000 m. Spotrebič sa smie 
pripojiť len k sieti so striedavým prúdom cez uzemnenú 
zásuvku nainštalovanú podľa predpisov. Zabezpečte, aby bol 
v elektroinštalácii domácnosti podľa predpisov nainštalovaný 
systém ochranného vodiča. Spotrebič pripojte a používajte v 
súlade s údajmi na typovom štítku. Opravy na spotrebiči, napríklad 
výmenu poškodeného napájacieho kábla, smie vykonávať len náš 
zákaznícky servis, aby nedošlo k ohrozeniam.
Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so 
zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, 
alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami 
iba vtedy, ak sú pod dozorom, alebo ak boli poučené o bezpečnej 
obsluhe spotrebiča a porozumeli prípadným nebezpečenstvám. 
Spotrebič a pripojovacie vedenie uchovávajte mimo dosahu detí 
mladších ako 8 rokov a nedovoľte im spotrebič obsluhovať. Deti 
sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a odvápňovanie nesmú 
vykonávať deti, výnimkou je iba prípad, ak sú staršie ako 8 rokov 
a sú pod dozorom.
Na konektor spotrebiča nesmie pretiecť voda. Spotrebič, základňu 
ani elektrický kábel nikdy neponárajte do vody. Kanvicu používajte 
iba s priloženou základňou. Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ sú 
sieťový prívodný kábel a spotrebič poškodené. V prípade poruchy 
okamžite vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite sieťové napätie.
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zákaznícky servis, aby nedošlo k ohrozeniam.
Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so 
zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, 
alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami 
iba vtedy, ak sú pod dozorom, alebo ak boli poučené o bezpečnej 
obsluhe spotrebiča a porozumeli prípadným nebezpečenstvám. 
Spotrebič a pripojovacie vedenie uchovávajte mimo dosahu detí 
mladších ako 8 rokov a nedovoľte im spotrebič obsluhovať. Deti 
sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a odvápňovanie nesmú 
vykonávať deti, výnimkou je iba prípad, ak sú staršie ako 8 rokov 
a sú pod dozorom.
Na konektor spotrebiča nesmie pretiecť voda. Spotrebič, základňu 
ani elektrický kábel nikdy neponárajte do vody. Kanvicu používajte 
iba s priloženou základňou. Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ sú 
sieťový prívodný kábel a spotrebič poškodené. V prípade poruchy 
okamžite vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite sieťové napätie.

 WNebezpečenstvo požiaru!
Neumiestňujte základňu alebo kanvicu na horúce povrchy ani v ich 
blízkosti, napr. varné dosky. Zabráňte vystrekovaniu tuku, môže 
dôjsť k poškodeniu plastu.

 WNebezpečenstvo obarenia!
Spotrebič sa počas používania zahrieva. Preto sa spotrebiča 
dotýkajte iba za rukoväť a veko otvárajte iba vtedy, keď je už 
vychladnuté. Spotrebič používajte iba s uzatvoreným vekom. Ak 
voda v spotrebiči prekračuje zmačku „max“, hrozí nebezpečenstvo 
poranenia vystrekujúcou horúcou vodou.

 WNebezpečenstvo popálenia!
Povrch vyhrievacieho článku alebo platne môže byť po použití ešte 
určitý čas horúci.

 KVAROVANIE: Tento prístroj nepoužívajte v blízkosti 
vaní, spŕch, umývadiel alebo iných nádob, ktoré 
obsahujú vodu.

 WNebezpečenstvo udusenia!
Nedovoľte deťom hrať sa s obalovým materiálom.

 WNebezpečenstvo poranenia!
Nesprávne používanie spotrebiča môže mať za následok poranenia.
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Srdečne blahoželáme ku kúpe tohto 
spotrebiča od firmy Bosch. Získali 
ste veľmi kvalitný produkt, ktorý vám 
prinesie veľa radosti.

Diely a ovládacie prvky
1 Kanvica (s ukazovateľom hladiny vody)
2 Veko so zaistením
3 Tlačidlo na otváranie veka
4 Spínač O Zap./Vyp.,osvetlený
5 Sitko na zachytávanie vodného kameňa 

(odoberateľné)
6 Základňa
7 Navíjanie kábla
Upozornenie: Kanvicu používajte iba s 
priloženou základňou.
 ■ Varnú kanvicu napĺňajte iba vodou. 
V prípade použitia mliečnych alebo 
instantných produktov hrozí pripálenie 
a tým poškodenie spotrebiča. Kanvicu 
nepoužívajte bez vody ani neprekračujte 
maximálny limit naplnenia, dbajte na 
označenie 0.3L a 1.7L (max). Pri prepl-
není varnej kanvice hrozí vyvretie vody!

Pred prvým použitím
 ■ Odstráňte nálepky a fólie.
 ■ Odviňte napájací kábel z navíjania na 
požadovanú dĺžku a zapojte ho.

 ■ Kanvicu naplňte dvakrát čistou vodou 
a nechajte zovrieť, aby sa poriadne 
vyčistila.

 ■ Pri prvom použití pridajte do vody 
polievkovú lyžicu potravinárskeho octu.

Varenie vody
 ■ Cez výlevku alebo otvorené veko 
(stlačte tlačidlo na otvorenie veka) 
napustite čerstvú vodu.

 ■ Množstvo naplnenej vody môžete 
odčítať z ukazovateľa hladiny vody. 
Nenapĺňajte menej ako 0,3 l a viac ako 
1,7 l vody!

 ■ Zaklapnite veko a nasaďte kanvicu na 
základňu.

 ■ Spínač zatlačte nadol, spínač sa 
rozsvieti. Voda sa začne ohrievať.

 ■ Varná kanvica sa po dokončení procesu 
varenia automaticky vypne.

Posunutím spínača O Zap./Vyp. nahor je 
možné spotrebič kedykoľvek vypnúť.
Pozor: Ak odoberiete kanvicu zo základne 
ešte pred ukončením procesu varenia a 
znovu ju nasadíte, nebude proces varenia 
pokračovať.
Upozornenia:
 ■ Spotrebič používajte iba s uzatvoreným 
vekom a nasadeným sitkom na 
zachytávanie vodného kameňa, inak sa 
varná kanvica vypne.

 ■ Z fyzikálnych dôvodov sa na základni 
môže tvoriť kondenzovaná voda. Tento 
jav je normálny a neznamená to, že je 
kanvica netesná.

 ■ Skôr ako kanvicu znovu naplníte vodou, 
nechajte ju najskôr po každom varení 
5 minút vychladnúť.

 ■ Nezapínajte kanvicu, ak je prázdna, 
pretože v tom prípade sa spustí 
ochrana proti prehriatiu, ktorá spotrebič 
automaticky vypne.

Čistenie a údržba
 W Nebezpečenstvo zásahu 
elektrickým prúdom!

Spotrebič nikdy neponárajte do vody ani ho 
nedávajte do umývačky riadu!
Nepoužívajte parný čistič.
 ■ Vytiahnite sieťovú zástrčku.
 ■ Kanvicu a základňu len utrite zvonku 
navlhčenou handričkou. Nepoužívajte 
agresívne alebo abrazívne čistiace 
prostriedky.

 ■ Vyberte sitko na zachytávanie vodného 
kameňa, vložte ho do malého množstva 
octu a opláchnite čistou vodou.

 ■ Kanvicu a sitko na zachytávanie 
vodného kameňa poriadne vypláchnite 
čistou vodou.
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Odstránenie vodného 
kameňa
Pravidelné odstraňovanie vodného kameňa:
 ■ predlžuje životnosť spotrebiča,
 ■ garantuje bezchybnú prevádzku,
 ■ znižuje nebezpečenstvo úrazu, napr. 
v dôsledku nekontrolovateľného 
vylievania vody cez zvápenatené sitko 
na zachytávanie vodného kameňa,

 ■ šetrí energiu.
Vodný kameň z kanvice odstraňujte 
pomocou octu alebo iných bežne 
dostupných prostriedkov na odstraňovanie 
vodného kameňa.
 ■ Kanvicu naplňte vodou až po značku 

1.7L (max) bez pridania octu alebo 
iného prostriedku na odstránenie 
vodného kameňa a nechajte zovrieť.

 ■ Do horúcej vody následne pridajte 
trochu potravinárskeho octu a nechajte 
pôsobiť niekoľko hodín alebo použite 
prostriedok na odstránenie vodného 
kameňa podľa pokynov výrobcu.

 ■ Na záver vypláchnite kanvicu a sitko na 
zachytávanie vodného kameňa čistou 
vodou.

Tip: Pokiaľ používate varnú kanvicu každý 
deň, odstraňujte vodný kameň častejšie.

Svojpomocné odstránenie 
drobných porúch
Spotrebič sa nezahrieva, spínač 
O Zap./Vyp. sa nerozsvieti.
 – Zapla sa ochrana proti prehriatiu.
 ■ Kanvicu nechajte dlhší čas vychladnúť, 
aby ste ju mohli znovu zapnúť.

Spotrebič sa pred ukončením procesu 
varenia vypne.
 – Spotrebič je zanesený vodným 
kameňom.

 ■ Zo spotrebiča odstráňte vodný kameň 
podľa návodu.

Technické údaje
Elektrické pripojenie 220-240 V~

50/60 Hz
Výkon 2000-2400 W
Výška spotrebiča 267 mm
Šírka spotrebiča 232 mm
Hĺbka spotrebiča 163 mm
Kapacita množstva 
vody

1,70 L

Likvidácia

 J Obal zlikvidujte ekologicky.
Tento spotrebič je označený v súlade 
s európskou smernicou 2012/19/EÚ 
o nakladaní s použitými elektrickými 
a elektronickými zariadeniami (waste 
electrical and electronic equipment – 
WEEE). Táto smernica stanoví 
jednotný európsky (EU) rámec pre 
spätný odber a recyklovanie použi-
tých zariadení. O aktuálnom spôsobe 
likvidácie sa informujte u vášho 
špecializovaného predajcu.

Záručné podmienky
Pre tento prístroj platia záručné podmienky, 
ktoré boli vydané našou kompetentnou 
pobočkou v krajine, v ktorej bol prístroj 
zakúpený. Záručné podmienky si môžete 
kedykoľvek vyžiadať prostredníctvom 
svojho odborného predajcu, u ktorého 
ste zakúpili prístroj, alebo priamo v našej 
pobočke v príslušnej krajine.

Zmeny vyhradené.



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

Dodávateľ:
BSH domácí spotřebiče s.r.o. 

Radlická 350
158 00 Praha 5

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.sk

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online 
formulára.

HUBKOVA
Lístek s poznámkou
Marked nastavil HUBKOVA
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