
Trygghet i upp till 18 år

Garantier och försäkringar

www.bosch-climate.se



6 års fabriksgaranti 
Vår garanti utökas från 3 till 6 år om värme-
pumpsanläggningen har servats enligt Bosch 
serviceprogram (år 3 och år 5).

Upp till 18 år genom Bosch MER-försäkring!
Du får automatiskt erbjudande om att teckna 
 MER-försäkringen när den första 6-åriga  
garantiperioden börjar ta slut.

Detaljerade garantivillkor hittar du i denna 
folder. Vid frågor angående garantin samt vid 
fel eller  garanti anspråk kontaktar du  
din installatör.  
 
Du hittar din närmaste  installatör på vår  
hemsida bosch-climate.se



6 års fabriksgaranti 
På värmepumpar upp till effekt 20kW erbjuder vi 
dig 6 års fabriksgaranti på alla delar i din värmean-
läggning som kommer från Bosch. Enda kravet är 
att en garantiservice enligt fastställt servicesche-
ma utförs år 3 och år 5 från installationsdatum. Om 
servicen uteblir så upphör garantin att gälla efter 
3 år.

Certifierad Bosch Climate Partner
Vi bygger våra värmepumpar i svenska Tranås av 
enbart kvalitetskomponenter. Därför är vi också 
noggranna med att värme pumpen är installerad av 
erfarna och  kunniga VVS- montörer. De montörer 
som genomgått våra  utbildningar och certifierat sig 
på Bosch får därför kalla sig Bosch Climate Part-
ner. Välj en Climate Partner och du kan känna dig 
trygg med att de uppfyller alla krav som vi och du 
ställer.

Upp till 18 års trygghet
När den 6-åriga garantin går mot sitt slut erbjuds 
du fortsatt trygghet med vår tillvalsförsäkring. 
Den fungerar i kombination med din hemförsäkring 
och kompenserar för självrisk samt värdeminsk-
ningsavdraget så att du kan få full kompensation i 
ytterligare 10 år (luft/luftvärmepumpar och luft/vat-
tenvärmepumpar) eller 12 år (berg-, jord-, sjövärme-
pumpar och frånluftsvärmepumpar).*

Kvalitet hela vägen.
Kvalitet är Bosch främsta ledord, i allt från utveckling och tillverk-
ning till installation och support. Kvalitet är också ett av skälen till 
att Bosch idag är en världsledande tillverkare av tekniska produkter.

*Kompletta villkor kommer med erbjudandet.



Villkoren gäller från 2018-04-01.Installationer 
gjorda före detta datum kan ha andra villkor.

I texten nedan refereras till Boschprodukter vilket 
 avser Bosch värmepumpar mindre än 20kW inklu-
sive de  tillbehör som vid installationstillfället har 
levererats av Bosch och har installerats tillsam-
mans med värme pumpen.

1. Vem Bosch garanti gäller för
Bosch garanti gäller för köpare av Boschprodukt 
som är:
–  fastighetsägare eller nyttjanderättshavare till 

den byggnad som Boschprodukten ursprungligen 
 installeras i samt förvärvare eller nyttjanderätts-
havare av den byggnad som Boschprodukten ur-
sprungligen har installerats i under förutsättning 
att ägarbytet anmäls till Bosch Värmepumpar. 

För att Bosch garanti skall gälla måste den instal-
lerade Boschprodukten anmälas för registrering till 
Bosch Värmepumpar av installatören.

2. När gäller Bosch garanti
–  Bosch garanti gäller i tillägg till köplagen och 

konsument köplagen.
–  Bosch garanti omfattar Boschprodukten inklusive 

de tillbehör som vid installationstillfället har 
 levererats av Bosch och har installerats tillsam-
mans med Bosch produkten. 

–  Installatören ansvarar för registrering av Bosch-
produkten varpå Garantibeviset utfärdas och 
 distribueras. Garantibeviset är en värdehandling.

–  Garantitiden är tre (3) år räknat från dagen för 
 installationen angiven på garantibeviset.

–   För Boschprodukter som installerats fr.o.m 
2018-04-01 och som servats enligt Bosch Servi-
ceprogram, se punkt 13, gäller en utökad garanti. 
Den utökade garantin är sex (6) år på Boschpro-
dukten i sin helhet räknat från dagen för instal-
lationen angiven på garantibeviset. Kostnaden för 
 fullföljandet av serviceprogrammet bekostas av 
köparen/kunden. 
(För installationer gjorda före 2018-04-01 gäl-
ler den utökade garantin endast om en Bosch 
Climate Partner utfört installationen.)

–  Garantitiden för utbytt komponent eller reservdel 
överstiger inte den ursprungliga garantitiden för 
Bosch produkten.

–  Bosch garanti upphör att gälla om Boschproduk-
ten flyttas eller ominstalleras.

3. Vad Bosch garanti gäller för
–  Bosch garanti gäller för avhjälpande av Bosch 

 konstaterade fel på Boschprodukter av typen 
värmepumpar <20kW effekt inklusive de tillbe-
hör som vid installationstillfället har levererats 
av Bosch och har installerats tillsammans med 
Boschprodukten. 

–  Bosch garanti gäller inte serviceåtgärder som 
enbart avser information om Boschproduktens 
funktion  alternativt vid handhavandefel.

–  Bosch garanti berättigar inte till någon ekonomisk 
ersättning.

4. Var gäller Bosch garanti 
Bosch garanti gäller i Sverige för Boschprodukter 
som har köpts och installerats i Sverige.

5. Omfattning
Bosch garanti gäller samtliga kostnader för 
 material och arbete som uppkommer i samband 
med  avhjälpandet av Bosch konstaterade fel på 
Boschprodukter inklusive de tillbehör som vid 
installationstillfället har levererats av Bosch och 
har installerats tillsammans med Boschprodukten. 
Vid en reklamation som leder till utbyte av en hel 
Boschprodukt ersätts denna med en motsvarande 
Boschprodukt.

6. Allmänna undantag
Bosch garanti gäller inte: 
–  Transportskador, felaktig installation, skador 

 genom yttre påverkan som t.ex., men inte begrän-
sat till, skadegörelse, brand, explosion, vatten-
skada, elfel som t.ex. fasfel eller kortslutning 
eller påverkan  genom naturhändelser som t.ex. 
översvämning, storm,  åsknedslag etc.

–  Fel genom slitage som uppstått genom onormal 
 användning eller bristfälligt underhåll. 

–  Om Boschprodukten inte servats enligt Bosch 
 serviceprogram (se punkt 2 och 13) 

–  Om Boschprodukten inte brukats i avsedd miljö 
eller sköts på ett korrekt sätt i enlighet med 
instruktions boken.

–  Reparationer utförda av ej auktoriserade service-
partners.

–  Fel på komponenter i systemet som inte leve-
rerats av Bosch såsom värmesystem, borrhål, 
rördelar etc.

–  Förbrukningsartiklar såsom filter, filterbyten, 
filter rengöring, batterier, offeranoder etc. Ej 

Villkor



heller för påfyllnad av vätskor i t.ex. värme alt 
köldbärarsystem.

–  Indirekt skada och följdskador på annan utrust-
ning, byggnad, fastighetstillbehör eller fastighet 
etc. 

–  Skada eller förlust som orsakats genom 
 vårdslöshet eller uppsåtligen eller genom brott 
som t.ex. för skingring, bedrägeri eller liknande 
förmögenhetsbrott,  trolöshet mot huvudman eller 
olovligt förfogande. 

–  Fel eller brist som upptäckts eller borde upp-
täckts under garantitiden och ej anmälts under 
denna tid.

–  Indirekta kostnader till följd av felet som t.ex., 
men inte begränsat till, höjda elkostnader, 
utredningskostnader, ombudskostnader eller 
rättegångskostnader eftersom Bosch garanti inte 
berättigar till någon ekonomisk ersättning.

7. Felanmälan och åtgärd vid skada
Felanmälan skall ske omgående till installatör/åter-
försäljare, dock senast två (2) veckor efter det att 
felet upptäckts. Reparation skall utföras av Bosch 
godkänd servicepartner. 

8. Påkallande av garantiarbete
Vid påkallande av ett garantiarbete, reparation 
 eller  annan serviceåtgärd som inte omfattas av 
Bosch garanti, faktureras faktisk kostnad enligt 
service-/ installationsföretagets gällande prislista.

9.  Om ursprunglig installatör/återförsäljare  
avvecklat företaget

Bosch garanti kvarstår även om ursprunglig instal-
latör/återförsäljare avvecklat företaget. Om fel 
uppstår skall annan Bosch Climate Partner alt ser-
vicepartner kontaktas för anmälan av service eller 
garantiarbete. Information om vilka dessa är finns 
på Boschs hemsida.

10. Aktsamhetskrav
Boschprodukten och de tillbehör som omfattas av 
Bosch garanti skall handhas med normal aktsam-
het så att skada eller förlust så långt som möjligt 
förhindras. 

11. Ersättningsgrunder
Skada ersätts med reparation genom  
Bosch servicepartners försorg. 

12. Force majeure
Bosch är befriad från påföljd för underlåtenhet att 
 fullgöra förpliktelse enligt Bosch garanti om under-
låtenheten beror på omständighet, som ligger ut-
anför Boschs kontroll och som förhindrar fullgöran-
det av Bosch garanti. Sådana omständigheter kan 
t.ex. vara krig, krigshandling, terrorism, revolution, 
upplopp, brand, myndighetsåtgärd eller underlå-
tenhet,  konflikt på  arbetsmarknaden, nytillkommen 
eller ändrad  lagstiftning, naturhändelser som t.ex., 
översvämning eller jordbävning. Det föreligger 
heller inget ansvar enligt Bosch garanti för fel på 
Boschprodukten eller de tillbehör som omfattas av 
Bosch garanti som uppstår direkt eller indirekt på 
grund av omständighet som ligger utanför Boschs 
kontroll eller liknande händelse. 

13. Bosch Serviceprogram
Serviceprogrammet är utformat för att vid rätt 
tillfälle kontrollera och optimera Boschproduktens 
funktion. Fullföljande av serviceprogrammet är en 
förutsättning för att den utökade garantin enligt 
punkt 2 ska gälla.

Servicetidpunkter:
Servicepunkt I  Utförs vid 3 år efter installa-

tion.  
(+/- 5månader)

Servicepunkt II*  Utförs vid 5 år efter installa-
tion  
(+/- 5 månader)

För utförande av service rekommenderas en av 
Bosch godkänd servicepartner.

* Servicepunkt II utgår för Bosch Luft/luftvärme-
pumpar.
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