
BOOST Expert Services

BOOST Warranty Extension

U bespaart tijd en profiteert van een 
hoge productbeschikbaarheid en lage 
faalpercentages.



Wilt u zich graag gerust kunnen voelen?

Wij bieden BOOST Warranty Extension (garantieverlenging) 
als fabrieksgarantie met voorspelbare en transparante 
onderhouds- en bedrijfskosten voor een periode van 
maximaal vijf jaar.

Naast onze reguliere garantie van 3 jaar bieden 
we een verlenging van onze garantie op alle 
aangeschafte producten tot maximaal 2 jaar, 
waardoor onderhoudskosten transparanter en 
voorspelbaarder worden.

Ons aantrekkelijke prijsmodel en 
garantieverlenging, gebaseerd op producten 
van hoge kwaliteit met een laag faalpercentage, 
bieden u een nog langere bescherming en meer 
gemoedsrust. 

Onze garantie is een fabrieksgarantie die 
volkomen onafhankelijk is van eventuele 
wettelijke of contractuele claims.

De BOOST Warranty Extension is beschikbaar 
voor het productaanbod van Bosch Security and 
Safety Systems.

UW VOORDEEL

 ▶ GEMOEDSRUST 
Om de voorspelbaarheid van onderhoudskosten 
te maximaliseren is voor de meeste 
elektronische hardwareproducten een 
verlengde garantieperiode tot vijf jaar 
beschikbaar. Bosch zal defecte producten 
tijdens de garantieperiode kosteloos repareren 
of vervangen, inclusief alle transportkosten. 

 ▶ MAXIMALE BESCHERMING 
Als financieel gezonde en stabiele fabrikant 
biedt Bosch een betrouwbare en veilige 
aanvullende bescherming die onafhankelijk 
is van de wettelijke garantieclaims tegen 
de verkoper van het product en van niet-
contractuele claims. 

 ▶ TOONAANGEVENDE GARANTIEPERIODES 
De garantie kan tot maximaal vijf jaar worden 
verlengd. Gedurende deze periode wordt 
het product gerepareerd of vervangen door 
hetzelfde model, zelfs als de productie al is 
gestopt.



01 PROJECTORDER
 ▶ De eindgebruiker bestelt een beveiligings-, 

 veiligheids- of communicatieoplossing incl. vijf 
 jaar garantie.

 ▶ De systeemintegrator (SI) maakt een 
 systeemontwerp met een materialenlijst en 
 bestelt de benodigde producten en Warranty 
 Extension bij zijn distributeur (DI). Voor 
 geselecteerde accounts kan de SI rechtstreeks 
 bij Bosch bestellen.

02 PRODUCTLEVERING
 ▶ Producten worden verzonden vanuit DI‘s 

 magazijn (of rechtstreeks door Bosch).
 ▶ De DI bestelt Warranty Extension bij Bosch.  

 Opmerking: hoewel de SI één enkele bestelling  
 plaatst bij de DI, bestelt de DI de producten en 
 de Warranty Extension mogelijk niet samen.

 ▶ De SI installeert de producten en maakt ze 
 gebruiksklaar.

03 REGISTRATIE VAN WARRANTY EXTENSION
 ▶ De SI stuurt de productserienummers voor 

 registratie van Warranty Extension door naar de 

 DI (of rechtstreeks naar Bosch). De serienummers 
 worden geregistreerd door Bosch.  
 Opmerking: op voorafgaand verzoek kan Bosch 
 de serienummers verstrekken van alle producten 
 die door Bosch worden verzonden.

 ▶ De DI kan de SI vragen om de serienummers en 
 de verzenddatum te bevestigen om ervoor te 
 zorgen dat dit de producten zijn die 
 daadwerkelijk in het project zijn geïnstalleerd.

 ▶ De garantie gaat in op de datum van verzending 
 naar de eindgebruiker.

04 CERTIFICAAT VAN WARRANTY EXTENSION
 ▶ Bosch stuurt een certificaat van Warranty 

 Extension naar de DI. In het certificaat worden 
 de serienummers en de begindatum en periode 
 van de verlengde garantie gedocumenteerd en 
 bevestigd.

 ▶ De DI stuurt het certificaat door naar de SI.
 ▶ De SI stuurt het certificaat door naar de  

 eindgebruiker.

De eenvoudige manier om de BOOST Warranty 
Extension voor uw producten te krijgen.
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