
 

 

Bosch voorwaarden voor Accu Premium Service 
 
(Stand 01.01.2017) 

 
 
 
§1 Toepassingsbereik 

 
Robert Bosch Power Tools GmbH levert de in deze Accu Premium Service-voorwaarden 
beschreven Accu Premium Service-prestaties voor fabrieksnieuwe, vanaf 1 januari 2017 in Europa 
gekochte Lithium- ion-accu's inclusief de bijbehorende oplaadapparaten van het merk Bosch, die 
bij de professionele (blauwe) machineserie (met uitzondering van de industriële machines) horen, 
(hierna: 'producten') onder de in dit document genoemde voorwaarden, indien geen sprake is van 
een reden voor uitsluiting (zie onder § 6). 

 
 
§2 Accu Premium Service-prestaties 

 
Treedt er tijdens de looptijd van de Accu Premium Service wegens een materiaal- of fabricagefout 
of door slijtage een gebrek aan een geregistreerd product op, dan zal Robert Bosch Power Tools 
GmbH het betreffende geregistreerde product volgens haar keuze ofwel gratis repareren of door 
een intact product (evt. een volgend model) vervangen. Vervangen producten of onderdelen 
worden eigendom van Robert Bosch Power Tools GmbH. 

 
§3 Looptijd Accu Premium Service 

 
De looptijd van de Accu Premium Service begint bij de aankoop van het product en eindigt 24 
maanden erna. Doorslaggevend is de datum op het originele aankoopbewijs. Een verlenging van 
de looptijd is niet mogelijk. 

 
§4 Registratie 

 
Om in aanmerking te komen voor de Accu Premium Service prestatie moet de klant het product 
binnen 4 weken na aankoopdatum registreren. De registratie kan alleen via internet op 
www.bosch-professional.com/warranty gebeuren. Er is alleen sprake van een geldige registratie, 
wanneer het online-formulier volledig en juist wordt ingevuld en Robert Bosch Power Tools GmbH 
de registratie bevestigt middels een afdrukbaar registratiebewijs. Het registratiebewijs moet direct 
worden afgedrukt. Een registratie is enkel mogelijk, wanneer de koper verklaart akkoord te gaan 
met het bewaren van zijn daar in te voeren gegevens. 

 
§5 Verdere voorwaarden voor gebruikmaking van prestaties van de Accu Premium Service 

 
De aanspraak op prestaties van de Accu Premium Service moet binnen de looptijd van de Accu 
Premium Service geldend worden gemaakt. Hiervoor moet het betreffende product met het 
afgedrukte registratiebewijs en het originele aankoopbewijs met vermelding van de datum van 
aankoop en de productomschrijving aan de verkoper worden overgelegd of naar een van de in de 
gebruiksaanwijzing genoemde klantenservicecentra worden opgestuurd. Stuurt de koper het 
product naar de verkoper of een klantenservicecentrum, dan zijn de transportkosten en het 
transportrisico voor de koper. 

http://www.bosch-professional.com/warranty


 

 
 
 
§6 Redenen van uitsluiting voor Accu Premium Service-prestaties 

 
(1) Elektrische gereedschappen van Bosch beschikken bij gebruik volgens de voorschriften over 
een vastgelegde levensduur. In geval van overbelasting en / of een gebruik dat niet in 
overeenstemming is met de voorschriften kan deze levensduur negatief worden beïnvloed. Is bij de 
gebruiker een van deze gevallen van toepassing, dan heeft Bosch het recht om de Accu Premium 
Service-prestaties te weigeren. Dat is vooral het geval: 

 
• bij het inzetten van het apparaat in branches met sterk verslijtend (bijv. industrieel) gebruik 
• als bij een bepaald product meer dan drie reclamaties of verlengingen van Accu Premium 

Service-prestaties voor gelijkaardige defecten geregistreerd werden 
 
(2) Verder zijn van de Accu Premium Service-prestaties uitgesloten: 

 
• beschadigingen als gevolg van overmacht door vuur, explosie, extreme 

weersomstandigheden, waterschade of blikseminslag 
• defecten aan het product die veroorzaakt zijn door het niet naleven van de 

gebruiksvoorschriften, door het verkeerde gebruik, door abnormale 
omgevingsomstandigheden, abnormale gebruiksomstandigheden, overbelasting of 
gebrekkig onderhoud 

• defecten aan het product die door het gebruik van accessoires, aanvullende of 
reserveonderdelen veroorzaakt werden, die geen originele Bosch-onderdelen zijn 

• schade door geweld van buitenaf zoals val- of stootbeschadiging 
• vervanging van onderdelen die zijn zoekgeraakt 
• producten waaraan veranderingen of uitbreidingen aangebracht werden of die geopend 

werden 
• geringe afwijkingen van de gewenste kwaliteit die voor de waarde en de bruikbaarheid van 

het product irrelevant zijn 
 
§7 Slotbepalingen; verhouding tot andere aanspraken 

 
• De garantierechten van de koper uit het koopcontract met de verkoper alsook wettelijke 

rechten worden door dit programma niet beperkt. 
• Door de levering van Accu Premium Service-prestaties worden noch de wettelijke 

garantietermijn noch een eventueel vrijwillige Bosch-garantie voor het gereedschap, de 
accu of het oplaadapparaat verlengd of vernieuwd. 

 
Deze Accu Premium Service-voorwaarden en de Accu Premium Service-prestaties vallen 
onder het Duitse recht met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake 
internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG). 
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