
BOOST usługi eksperckie

BOOST Warranty Extension

Oszczędzasz czas i zyskujesz dzięki 
dużej dostępności produktu i małemu 
wskaźnikowi awaryjności.



Chcesz mieć spokój umysłu?

Oferujemy przedłużenie gwarancji (BOOST Warranty Extension)  
na okres do pięciu lat jako gwarancję producenta z  
przewidywalnymi i przejrzystymi kosztami konserwacji  
i eksploatacji.

Jako nasz klient korzystasz z gwarancji 
wiodącego w branży producenta na wszystkie 
zakupione produkty, dzięki czemu koszty 
konserwacji są bardziej przejrzyste i 
przewidywalne, co pozwala zmaksymalizować 
wartość inwestycji. 

Oprócz standardowej 3-letniej gwarancji 
oferujemy przedłużenie o 2 lata gwarancji na 
wszystkie zakupione produkty, dzięki czemu 
koszty konserwacji będą bardziej przejrzyste 
i przewidywalne. Nasz atrakcyjny model 
cenowy i przedłużenie gwarancji, oparte na 
wysokiej jakości i niskim wskaźniku awaryjności 
produktów, zapewniają jeszcze dłuższą ochronę i 
spokój. 

Nasza gwarancja jest gwarancją producenta, 
która jest całkowicie niezależna od wszelkich 
zobowiązań ustawowych oraz wynikających z 
umów.

Rozszerzenie gwarancji BOOST Warranty 
Extension) jest dostępne dla produktów firmy 
Bosch Security and Safety Systems.

TWOJA KORZYŚĆ

 ▶ SPOKÓJ UMYSŁU 
Aby maksymalnie zwiększyć przewidywalność 
kosztów konserwacji, dla większość 
elektronicznych produktów sprzętowych dostępny 
jest przedłużony okres gwarancji na okres do 
pięciu lat. W okresie gwarancyjnym firma Bosch 
naprawi lub wymieni wadliwe produkty bezpłatnie, 
łącznie z wszystkimi kosztami transportu. 

 ▶ MAKSYMALNA OCHRONA 
Jako stabilny finansowo i pewny producent 
firma Bosch oferuje niezawodną i bezpieczną 
dodatkową ochronę, która jest niezależna od 
roszczeń wynikających z gwarancji prawnej 
wobec sprzedawcy produktu oraz roszczeń 
pozaumownych. 

 ▶ WIODĄCE W BRANŻY OKRESY   
 GWARANCJI 
Gwarancja może zostać przedłużona na okres 
do pięciu lat. W tym okresie produkt zostanie 
naprawiony lub zastąpiony tym samym modelem, 
nawet jeśli jego produkcja została już zatrzymana.



01 ZAMÓWIENIE PROJEKTU
 ▶ Użytkownik końcowy zamawia rozwiązanie z 

 zakresu bezpieczeństwa, ochrony lub 
 komunikacji, w tym pięcioletnią gwarancję.

 ▶ Integrator systemu (SI) tworzy projekt systemu 
 z zestawieniem komponentów i zamawia 
 wymagane produkty oraz przedłużenie gwarancji 
 od swojego dystrybutora (DI). Niektórzy integratorzy  
 systemów mogą zamawiać bezpośrednio w 
 firmie Bosch.

02 DOSTAWA PRODUKTU
 ▶ Produkty są wysyłane z magazynu dystrybutora 

 (lub bezpośrednio przez firmę Bosch).
 ▶ Dystrybutor zamawia przedłużenie gwarancji od 

 firmy Bosch. Uwaga: mimo że integrator systemu 
 składa pojedyncze zamówienie do dystrybutora, 
 ten może nie zamawiać razem produktów i 
 przedłużenia gwarancji.

 ▶ Integrator systemu (SI) instaluje i uruchamia 
 produkty.

03 REJESTRACJA PRZEDŁUŻENIA GWARANCJI
 ▶ Integrator systemu przesyła numery seryjne  

 produktów w celu rejestracji przedłużenia  

 gwarancji do dystrybutora (lub bezpośrednio do 
 firmy Bosch). Numery seryjne są rejestrowane 
 przez firmę Bosch.  
 Uwaga: na uprzednie żądanie firma Bosch  
 może podać numery seryjne wszystkich  
 produktów wysyłanych przez Bosch.

 ▶ Dystrybutor może poprosić integratora systemu 
 o potwierdzenie numerów seryjnych i daty  
 wysyłki, aby upewnić się, że są to produkty  
 faktycznie zainstalowane w projekcie.

 ▶ Gwarancja rozpoczyna się w dniu wysyłki do 
 klienta końcowego.

04 CERTYFIKAT: PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI
 ▶ Firma Bosch wysyła do dystrybutora certyfikat 

 przedłużenia gwarancji. Certyfikat dokumentuje 
 i potwierdza numery seryjne oraz datę i okres  
 rozpoczęcia przedłużonej gwarancji.

 ▶ Dystrybutor przekazuje certyfikat integratorowi  
 systemu.

 ▶ Integrator systemu przekazuje certyfikat  
 klientowi końcowemu.

Prosty sposób na uzyskanie rozszerzenia 
gwarancji dla swoich produktów.
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