BOOST Uzman Hizmetleri
BOOST Garanti Uzatma

Zamandan tasarruf etmenin yanı sıra
ürünlerde yüksek bulunabilirlik ve düşük
arıza oranlarından faydalanırsınız.

Gönlünüz rahat olsun mu istiyorsunuz?

Beş yıla varan süreyle, öngörülebilir ve şeffaf bakım ve
işletim ücretleri karşılığında bir üretici garantisi olarak
BOOST Warranty Extension hizmeti sunuyoruz.

Müşterilerimizden biri olarak, satın aldığınız
tüm ürünlerde endüstri lideri bir üreticinin
garantisinden yararlanırsınız. Bu da yatırımınızın
değerini en üst düzeye çıkarmak için bakım
maliyetlerini daha şeffaf ve öngörülebilir hale
getirmenizi sağlar.
Satın alınan tüm ürünler için standart olarak
sunduğumuz 3 yıllık garantinin ötesinde 2
yıla varan garanti uzatma hizmeti sunuyoruz
ve böylece bakım maliyetlerini daha şeffaf
ve öngörülebilir hale getiriyoruz. Düşük arıza
oranlarına sahip yüksek kaliteli ürünlere dayanan
cazip fiyatlandırma modelimiz ve garanti uzatma
hizmetimiz size daha uzun koruma ve gönül
rahatlığı sağlar.
Garantimiz, söz konusu olabilecek yasal veya
sözleşmeye dayalı hak taleplerinin tümünden
tamamen bağımsız bir üretici garantisidir.
BOOST garanti uzatma hizmeti, Bosch
Security and Safety Systems ürün portföyünde
kullanılabilir.

AVANTAJINIZ
▶▶ GÖNÜL RAHATLIĞI
Bakım maliyetlerinin öngörülebilirliğini en üst
düzeye çıkarmak için, çoğu elektronik donanım
ürününün beş yıla kadar uzatılmış bir garanti
süresi vardır. Bosch, garanti süresi boyunca
tüm nakliye masrafları dahil olmak üzere
arızalı ürünleri ücretsiz olarak onaracak veya
değiştirecektir.
▶▶ MAKSIMUM KORUMA
Finansal açıdan iyi durumda ve kararlı bir
üretici olan Bosch, ürün satıcısına karşı söz
konusu olabilecek yasal garanti taleplerinden
ve sözleşmeye dayalı olmayan taleplerden
bağımsız, güvenilir ve emniyetli bir ek koruma
hizmeti sunmaktadır.
▶▶ SEKTÖRDEKI EN İYI GARANTI SÜRELERI
Garanti beş yıla kadar uzatılabilir. Bu süre
boyunca ürün, üretimi durdurulmuş olsa bile
onarılır veya aynı modelle değiştirilir.

Ürünleriniz için BOOST garanti uzatma hizmeti
almanın kolay yolu.
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01 PROJE SIPARIŞI
▶▶ Son kullanıcı, beş yıl garantisi olan bir güvenlik,
emniyet veya iletişim çözümü için sipariş verir.
▶▶ Sistem entegratörü (SI), malzeme listesiyle bir
sistem tasarlar ve gerekli ürünler ile garanti
uzatma hizmeti için distribütörüne (DI) bir
sipariş iletir. Belirli hesaplar için SI, siparişi
doğrudan Bosch‘tan verebilir.
02 ÜRÜN TESLIMATI
▶▶ Ürünler DI‘nın deposundan (veya doğrudan
Bosch tarafından) gönderilir.
▶▶ DI, garanti uzatma hizmeti için Bosch‘a sipariş
verir. Not: SI, DI‘ya tek bir sipariş verse de DI,
ürünler ile garanti uzatma hizmetinin siparişini
birlikte vermeyebilir.
▶▶ SI ürünleri kurar ve hizmete sokar.
03 GARANTI UZATMA KAYDI
▶▶ SI, garanti uzatma kaydı için ürün seri
numaralarını DI‘ya (veya doğrudan Bosch‘a)
iletir. Seri numaraları Bosch tarafından
kaydedilir.
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Not: Önceden talep edilmesi halinde
Bosch, gönderimini kendi yaptığı tüm ürünlerin
seri numaralarını verebilir.
▶▶ DI, söz konusu ürünlerin projede gerçekten
kurulu olduğundan emin olmak amacıyla SI‘dan
seri numaralarını ve gönderim tarihini
onaylamasını isteyebilir.
▶▶ Garanti, ürünün son kullanıcıya gönderildiği
tarihte başlar.
04 GARANTI UZATMA SERTIFIKASI
▶▶ Bosch, DI‘ya bir garanti uzatma sertifikası
gönderir. İlgili sertifikada seri numaraları,
uzatılmış garantinin başlangıç tarihi ve süresi
belgelenip onaylanır.
▶▶ DI sertifikayı SI‘ya iletir.
▶▶ SI ise sertifikayı son kullanıcıya iletir.
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