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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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spotrebiča, smie spotrebič 
ovládať iba pod dohľadom 
zodpovednej osoby, alebo ak 
boli poučené a pochopili riziká, 
ktoré z použitia vyplývajú.

� Deti sa so spotrebičom nesmú 
   hrať.
� Čistenie a používateľskú údržbu 

nesmú vykonávať deti bez 
   dozoru.
� Plastové tašky a fólie je potreb-    

né uchovávať mimo dosahu detí 
až do ich likvidácie. => 
Nebezpečenstvo udusenia.

Správne používanie

� Vysávač zapájajte a uvádzajte do prevádzky len 
v súlade s údajmi na typovom štítku.

� Nikdy nevysávajte bez vrecúška na prach alebo 
nádoby na prach, krytu motora alebo výfukového filtra.
=> Môže to spôsobiť poškodenie vysávača.

� Vyhýbajte sa vysávaniu s hubicami a nasávacou 
rúrkou v blízkosti hlavy. => Hrozí nebezpečenstvo 
zranenia!

� Pri vysávaní schodov musí byť vysávač vždy 
umiestnený pod používateľom.

� Nepoužívajte sieťový kábel ani hadicu na nosenie 
alebo prepravu vysávača.

� Pokiaľ je sieťový kábel spotrebiča poškodený, musí  
ho z bezpečnostných dôvodov vymeniť výrobca alebo 
jeho servisná služba alebo podobne kvalifikovaná 
osoba.

�  Pri používaní vysávača dlhšie ako 30 minút sieťový 
kábel celkom vytiahnite.

�  Ak chcete spotrebič odpojiť zo siete, neťahajte za  
sieťový kábel, ale len za zástrčku.

�  Sieťový kábel neťahajte cez ostré hrany a dávajte 
pozor, aby sa nezachytil.

�  Pokiaľ  sa sieťový kábel automaticky navíja, 
zabezpečte, aby jeho zástrčka nemohla zasiahnuť 
žiadnu osobu, zvieratá ani veci. => Pri automatickom 
navíjaní pridržte sieťový kábel za zástrčku.

� Pred akoukoľvek prácou na vysávači vytiahnite  
zástrčku sieťového kábla zo zásuvky.

� Poškodený vysávač neuvádzajte do prevádzky. Pokiaľ 
sa na ňom vyskytne akákoľvek porucha, odpojte vysávač 
od siete vytiahnutím zástrčky sieťového kábla zo zásuvky.

� Z bezpečnostných dôvodov smie opravy vysávača a 
výmeny náhradných dielov vykonávať iba autorizovaný 
servis.

�  Chráňte vysávač pred vonkajšími poveternostnými 
vplyvmi, pred vlhkosťou a zdrojmi tepla.

�  Na filtre (vrecúško na prach, filter chrániaci motor, 
výfukový filter atď.) neklaďte žiadne horľavé 
predmety ani látky s obsahom alkoholu.

Návod na použitie si uschovajte. Pri odovzdávaní 
vysávača ďalšej osobe nezabudnite odovzdať zároveň 
tento návod na použitie.

Použitie podľa určenia
Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. 
Zároveň je tento spotrebič je určený na používanie do 
maximálnej nadmorskej výšky 2 000 m n. m. Vysávač 
používajte výhradne podľa pokynov uvedených v tomto 
návode na použitie.

Aby nedochádzalo k zraneniam a škodám, je potrebné 
mať na pamäti, že vysávač nie je vhodný:
� na vysávanie osôb alebo zvierat,
� na vysávanie:

− zdraviu škodlivých, horúcich alebo žeravých látok či  
   predmetov s ostrými hranami,
− vlhkých alebo tekutých látok,
− vysoko horľavých alebo výbušných látok a plynov, 
− popola a sadzí z kachieľ a systémov centrálneho 

vykurovania,
− tonerového prachu z tlačiarní a kopírok.

Náhradné diely, príslušenstvo a vrecúška 

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

! Upozornenie 
Používaním náhradných dielov alebo (zvláštneho) 
príslušenstva a vrecúšok na prach, ktoré sú nevhodné 
alebo nekvalitné, môže dôjsť k poškodeniu vysávača. 
Pokiaľ k takému poškodeniu dôjde priamo dôsledkom 
použitia uvedených dielov, nevzťahuje sa na ne záruka.

Bezpečnostné pokyny
Tento vysávač zodpovedá 
uznávaným technickým 
normám a príslušným 
bezpečnostným predpisom.
� Deti mladšie ako 8 rokov 
a osoby so zníženými fyzickými, 
senzorickými alebo mentálnymi 
schopnosťami, alebo 
s nedostatkom vedomostí 
a skúseností na správne 
a bezpečné ovládanie 

sk
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�  Vysávač nie je vhodný na použitie na stavbách.    
=> Nasatie stavebnej sutiny môže viesť 
k poškodeniu vysávača.

�  Pokiaľ nevysávate, vysávač vypnite a vytiahnite 
zástrčku sieťového kábla zo zásuvky.

� Pri starých spotrebičoch, ktoré už nebudete používať,  
zaistite ihneď ich nepoužiteľnosť a následne ich 
odovzdajte na riadnu likvidáciu.

! Upozornenie
Sieťová zásuvka musí byť istená poistkou 
aspoň 16 A.
Pokiaľ by niekedy poistka pri spúšťaní 
spotrebiča vypadla, môže to byť spôsobené 
súčasným zapojením ďalších elektrických 
spotrebičov s vysokým príkonom do 
rovnakého elektrického obvodu.
Vypadnutiu poistky zabránite tak, že pred 
zapnutím vysávača najskôr nastavíte najnižší 
stupeň výkonu, až potom výkon zvýšite.

Pokyny na likvidáciu
� Obalový materiál

Obal chráni vysávač pred poškodením počas 
prepravy. Je vyrobený z ekologických materiálov, 
a je preto recyklovateľný. Nepotrebné obalové 
materiály odovzdajte na recykláciu do 
recyklačného strediska/zberného dvora.

� Starý spotrebič
Staré spotrebiče obsahujú často cenné materiály. 
Preto svoj starý spotrebič odovzdajte svojmu 
predajcovi, resp. recyklačnému stredisku, na 
recykláciu. O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa 
informujte u svojho predajcu alebo na obecnom 
úrade.

� Likvidácia filtrov a vrecúšok na prach
Filtre a vrecúška na prach sú vyrobené 
z ekologických materiálov. Ak neobsahujú žiadne 
látky, ktoré sú pre domový odpad zakázané, 
môžu sa zlikvidovať ako bežný zvyškový odpad 
z domácnosti. 

Gratulujeme vám k zakúpeniu vysávača Bosch GS41 
série 6.
Tento návod na použitie popisuje rôzne modely 
vysávačov Bosch GS41 série 6, a z toho dôvodu sa 
nemusia niektoré popisované prvky a funkcie 
spotrebiča na váš konkrétny model vzťahovať. Aby ste 
dosiahli najlepší možný výsledok vysávania, musíte 
používať originálne príslušenstvo Bosch, ktoré bolo 
navrhnuté špeciálne pre váš vysávač.
Tento návod na použitie, prosím, uložte pre budúce 
použitie. Pri odovzdávaní vysávača ďalšej osobe 
nezabudnite odovzdať zároveň tento návod na 
použitie.

Popis domáceho spotrebiča

1  Nastaviteľná hubica na podlahu* (vzhľad hubice sa 
môže líšiť od zobrazenia na ilustrácii napriek tomu, 
že funkcia zostáva rovnaká)

2 Teleskopická rúrka s nastaviteľnou manžetou  
a možnosťou pripojenia príslušenstva*

3  Doplnkový držiak na uloženie univerzálnej hubice* 
4    Univerzálna hubica*
5 Teleskopická rúrka s posuvným tlačidlom, ale bez 

možnosti pripojenia príslušenstva*
6 Teleskopická rúrka s posuvným tlačidlom a 

doplnkovým ovládaním nasávania*
7    Držadlo
8    Ergonomické držadlo*
9  Špičkové ergonomické držadlo*
10 Pružná nasávacia hadica
11 Sieťový kábel
12 Tlačidlo na uvoľnenie zadného krytu
13 Zadný kryt
14 Kontrolka filtra (SmartSensor Control)*
15 Parkovacia pomôcka na boku spotrebiča
16  Držadlo nádoby na prach
17 Nádoba na prach
18  Tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach
19 Tlačidlo on/off s elektronickou reguláciou nasávania
20 Držadlo na prenášanie spotrebiča
21 Filter na vlákna
22 Odkladacia pomôcka na boku spotrebiča
23 Hubica na zvieracie chlpy*
24  Hubica na tvrdé podlahy s kefovým lemom* 
25 Kefa na nábytok*
26 Hubica na štrbiny*
27 Hubica na čalúnenie*
28  Odsávacia hubica na vŕtanie*
29 Hubica na matrace* 

* od modelu

sk



* od modelu

Náhradné diely a doplnkové príslušenstvá
A Hubica na tvrdé podlahy BBZ123HD

Na vysávanie hladkých podláh 
(parkiet, dlažby, terakoty atď.).

B Hubica na tvrdé podlahy BBZ124HD

Obsahuje dva rotujúce kefové 
valčeky. Táto hubica je určená na 
vysávanie luxusných tvrdých podláh 
a na kvalitnejšie vysávanie drsných 
nečistôt.

Pred prvým použitím spotrebiča

o  1*

�  Na nasávaciu hadicu nasaďte držadlo a zaistite ho.

Zapnutie spotrebiča

o    2
�  Zasuňte nasávaciu hadicu do nasávacieho otvoru a 
zaistite ju. Mali by ste začuť „cvaknutie“.

o   3*
a) Teleskopická rúrka bez možnosti pripojenia

príslušenstva: Zasuňte držadlo do teleskopickej rúrky.
b) Teleskopická rúrka s možnosťou pripojenia

príslušenstva: Držadlo zasuňte do 
teleskopickej rúrky a zaistite ho.

o  4*
a) Hubica bez možnosti pripojenia príslušenstva:

Zasuňte teleskopickú rúrku do spojovacej časti 
podlahovej hubice.

b) Hubica s možnosťou pripojenia príslušenstva:
Teleskopickú rúrku zasuňte do spojovacej časti 
podlahovej hubice a zaistite ju.

o  5*

�  Teleskopickú rúrku odistite posunutím posuvného
tlačidla alebo nastaviteľnej manžety v smere šípky a 
nastavte ju na požadovanú dĺžku. Odpor sklzu na 
koberci je najnižší, keď je teleskopická rúrka 
vytiahnutá naplno.

�  Pripojte držiak na príslušenstvo k univerzálnej hubici
a zaistite ho svorkou na nasávacej rúrke/
teleskopickej rúrke.

o   7
� Uchopte sieťový kábel za zástrčku, vytiahnite ho na 

požadovanú dĺžku a zasuňte zástrčku do sieťovej 
zásuvky.

o   8
� Vysávač zapnite/vypnite stlačením tlačidla ON/OFF.

Regulácia nasávacej sily

o  9   Ovládanie nasávacieho výkonu 
 

min    -  Na vysávanie záclon a ľahkých textílií
 -  Na vysávanie čalúneného nábytku a vankúšikov 

- Na vysávanie ľahkých predložiek a na denné 
vysávanie mierne znečistených podláh

-  Na vysávanie odolných podlahových krytín

max   - Na vysávanie tvrdých podláh a silne 
znečistených kobercov a predložiek

o  10* Teleskopická rúrka s posuvným tlačidlom 
a pomocným ovládaním nasávania 
Nasávaciu silu je možné tiež nastaviť otáčaním 
pomocného ovládania nasávania v smere šípky.

� Otvorené pomocné ovládanie nasávania 
=> znížená nasávacia sila

� Zatvorené pomocné ovládanie nasávania 
=> maximálna nasávacia sila

Vysávanie

! Upozornenie 
Podlahové hubice podliehajú určitému stupňu 
opotrebovania v závislosti od typu a tvrdosti 
podlahy (napr. tvrdá, rustikálna dlažba). Preto by 
ste mali spodnú časť podlahovej hubice pravidelne 
kontrolovať. Opotrebované podlahové hubice môžu 
mať ostré hrany, ktoré môžu poškodiť chúlostivé 
tvrdé podlahy, ako sú parkety alebo linoleum. 
Výrobca neručí za prípadne vzniknuté škody 
spôsobené opotrebovanými podlahovými hubicami.

o  11 
Nastavte prepínače podlahovej hubice takto: 
� Koberce a predložky => 

� Tvrdé podlahy/parkety =>  

Ak vysávate relatívne veľké čiastočky nečistôt, 
vysávajte ich postupne a opatrne, aby nedošlo 
k upchatiu nasávacieho kanálu podlahovej hubice 
nasatím väčšieho množstva naraz.
V prípade potreby by ste mali podlahovú hubicu 
zdvihnúť, aby ste čiastočky nečistôt vysali lepšie.

o



* od modelu.

Vysávanie s príslušenstvom

o  12* 
Nasávaciu hubicu pripojte podľa potreby k nasávacej 
rúrke alebo k držadlu:
a) Hubica na tvrdé podlahy*

-  s pripojiteľným kefovým lemom:
 na tvrdé podlahové krytiny (dlažby, parkety a pod.) 

-  bez pripojiteľného kefového lemu:
na vysávanie nečistôt v spojoch a medzerách

�  Kefový lem je možné odpojiť stlačením dvoch 
západiek v smere šípok.

b) Hubica na štrbiny* na vysávanie štrbín a rohov atď.
c) Hubica na čalúnenie* na vysávanie čalúneného

nábytku, záclon a pod.
Po každom použití vráťte hubicu späť do
držiaka príslušenstva.

d) Kefa na nábytok
Na vysávanie okenných rámov, skríň, líšt atď.

e) Hubica na matrace*
Na vysávanie matracov, čalúnenia atď.

Odsávacia hubica na vŕtanie 

o  13*
�  Odsávaciu hubicu na vŕtanie upevnite na držadlo

a umiestnite ju na stenu tak, aby vŕtací otvor hubice 
bol presne na mieste, kde chcete vŕtať.

�  Spotrebič nastavte na najnižší nasávací výkon a zapnite 
    ho. 
�  Pri nasávaní podržte odsávaciu hubicu v požadovanej

pozícii. V závislosti od stavu steny, do ktorej vŕtate, 
možno budete musieť nastaviť vyšší nasávací výkon, 
aby odsávacia hubica bola stále na svojom mieste.
V priebehu vŕtania postupne vysávajte jemný prach.

o  14
 Počas krátkych prestávok pri vysávaní môžete použiť 

parkovaciu pomôcku na boku spotrebiča.
�  Po vypnutí spotrebiča zasuňte háčik na podlahovej 

hubici do parkovacej pomôcky.

o
 

 15
Pri vysávaní schodov musí byť spotrebič umiestnený 
pod schody. Pokiaľ pri vysávaní nie je možné 
dosiahnuť na koniec schodov, môžete vysávač 
prenášať uchopením za držadlo na prenášanie.

o  16
a) Spotrebič vypnite.
� Odpojte spotrebič zo siete.
b) Sieťový kábel zľahka povytiahnite a pustite. (Sieťový 

kábel sa automaticky zatiahne do spotrebiča.)

o  17*
�  Teleskopickú rúrku uvoľníte posunutím posuvného 

tlačidla alebo nastaviteľnej manžety v smere šípky 
a môžete jednu rúrku zasúvať do druhej.

o  18 
Na uloženie alebo prepravu spotrebiča môžete 
použiť odkladaciu pomôcku umiestnenú na jeho 
spodnej strane.
a) Uchopením za hadicu alebo držadlo nádoby na

spotrebič postavte do vertikálnej polohy.
b) Háčik na podlahovej hubici zasuňte do odkladacej

pomôcky.
� Nasávaciu hadicu namotajte na spotrebič

a teleskopickú rúrku, aby ste ušetrili miesto a 
uľahčili prepravu spotrebiča.

c) Spotrebič môžete prepravovať tiež pomocou držadla 
na nádobe na prach.

Rozobratie
o  19

�  Nasávaciu hadicu vyberiete spoločným stlačením
dvoch západiek a vytiahnutím hadice z nasávacieho 
otvoru spotrebiča.

ok 20*
a) Teleskopická rúrka bez možnosti pripojenia 

príslušenstva:
Spoj uvoľníte pootočením držadla a vytiahnutím 
z teleskopickej rúrky.

b) Teleskopická rúrka s možnosťou pripojenia 
príslušenstva:
Spoj uvoľníte stlačením zaisťovacej objímky na 
teleskopickej rúrke a vytiahnutím držadla.

o 2 1*
a) Teleskopická rúrka s možnosťou pripojenia 

príslušenstva: Spoj uvoľníte stlačením zaisťovacej 
objímky na teleskopickej rúrke a vytiahnutím 
držadla.

b) Hubica s možnosťou pripojenia príslušenstva:
Spoj uvoľníte stlačením zaisťovacej objímky a 
vytiahnutím teleskopickej rúrky z podlahovej hubice.

Čistenie a údržba

Vyprázdnenie nádoby na nečistoty

o   22 
Aby ste dosiahli najlepší možný výsledok vysávania, mali by 
ste nádobu na prach vyprázdňovať po každom použití, alebo 
najneskôr hneď ako množstvo prachu v nádobe na prach 
dosiahne značku pre max. množstvo prachu.

Ak je potrebné nádobu na prach vysypať, rozsvieti sa 
červená kontrolka (SmartSensor Control). o  24

!  
Nádobu na prach môžete vybrať, iba ak je spotrebič 
vo vodorovnej pozícii. Spotrebič preto položte na 
podlahu a odistite uvoľňovacie tlačidlo.

o  23
a) Uchopte nádobu na prach za držadlo, stlačte uvoľňo-

vacie tlačidlo a nádobu na prach vyberte.
b) Zatiahnutím za západku uvoľnite veko nádoby na prach.
c) Veko na prach snímte a nádobu na prach vysypte.
d) Skontrolujte filter na vlákna a v prípade potreby ho 

opláchnite vodou. Skôr, ako ho vrátite späť do 
nádoby na prach, nechajte ho najskôr uschnúť. Veko 
zavrite a zaistite.



* od 

e) Veko musíte na nádobu na prach umiestniť tak,
aby západka zacvakla.

f) Nádobu na prach vložte do spotrebiča.

Údržba systému na zachytávanie nečistôt

o  24* 
Váš spotrebič je vybavený kontrolkou SmartSensor 
Control. Tento prvok neustále sleduje, či vysávač 
pracuje pri optimálnom stupni výkonu.

Ak pracuje spotrebič optimálne, kontrolka svieti 
modro. Ak sa rozsvieti červeno a bliká, je nutné 
vyčistiť prachový filter. Spotrebič sa automaticky 
prestaví na najnižší stupeň výkonu.

Čistenie filtra v nádobe na prach 
Spotrebič vypnite.

o  25

�  Zo spotrebiča vyberte nádobu na prach.
o 2 3

a) Zatiahnutím za dolnú západku otvorte spodnú 
časť nádoby na prach.

b) Rozložte kazetu filtra obsahujúcu penový filter.
c) Vyberte penový filter zo spodnej časti nádoby na

d) Penový filter vyklepte.
e) Následne penový filter vyperte pod tečúcou vodou.
f) Prípadne je možné filter vyprať v práčke pri teplote 

max. 30 °C a s použitím šetrného pracieho programu 
s nízkymi otáčkami. TIP: Aby ste penový filter 
ochránili pred poškodením, vložte ho do vrecúška na 
pranie.

g) Nechajte penový filter dobre uschnúť, aspoň 24 
hodín, a následne oba filtre vložte späť do spodnej 
časti nádoby na prach.

h) Spodnú časť nádoby zavrite a zaistite.
i) Nádobu na prach vložte do spotrebiča.

Údržba výfukového filtra

Výfukový filter je navrhnutý tak, aby ho nebolo nutné 
vymieňať za predpokladu, že sa bude spotrebič používať 
zamýšľaným spôsobom a v domácich podmienkach.
Aby vysávač vždy pracoval pri optimálnom stupni výkonu, 
je potrebné výfukový filter po jednom roku vyprať. 
Funkčnosť filtra zostane nedotknutá, aj keď dôjde k 
zmene farby filtra.

o  26*
a) Stlačením uvoľňovacieho tlačidla otvorte zadný kryt.
b) Zatiahnite za zaisťovaciu západku v smere šípky, aby

ste uvoľnili (H)EPA filter a vyberte ho zo
spotrebiča.

c) Zo zadného krytu vyberte penový filter.
d) Penový filter vyklepte a vyperte pod tečúcou vodou.

Prípadne je možné filter vyprať v práčke pri teplote
max. 30 °C a s použitím šetrného pracieho programu
s nízkymi otáčkami.
TIP: Aby ste chránili ostatné kúsky bielizne, vložte
filter do vrecúška na pranie.

e) Hneď ako (H)EPA* filter celkom vyschne
(minimálne 24 hodín), vložte ho späť do
spotrebiča a zaistite.

f) Penový filter vložte späť a zavrite zadný kryt.

Po vysávaní veľmi jemných čiastočiek (napr. sadry, 
cementu a pod.) vyčistite ochranný filter motora. 
Vyklepte ho a v prípade potreby ochranný filter motora a 
výfukový filter vymeňte.

Pokyny na čistenie
Pred každým čistením vysávača ho najprv vypnite a 
odpojte zástrčku sieťového kábla zo zásuvky. 
Vysávač a plastové príslušenstvo je možné čistiť 
bežnými čističmi na plast.

!Pozor:
Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, čističe 
na sklo ani viacúčelové čističe. Vysávač nikdy 
neponárajte do vody.

Technické zmeny sú vyhradené. 



sk

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou 
smernicou 2012/19/EÚ, ktorá sa týka elektrických a 
elektronických spotrebičov (Waste electrical and 
electronic equipment – WEEE). Táto smernica stanovuje 
rámec na odber a recykláciu starých spotrebičov platný 
v celej Európskej únii. 



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



Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.bosch-home.com

•

•

•

•

•

www.bosch-home.com/sk

8001148931
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