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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН BOSMA ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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LA TARJETA DE GARANTÍA BOSMA PARA CONSUMIDORES

Gwarancji udziela B.G.E. AUTOMOTIVE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą
w Poznaniu, Polska (dalej zwana jako: „Gwarant”)
Dane kontaktowe dystrybutora Gwaranta w Europie:
Dane kontaktowe najbliższego dystrybutora Gwaranta, za pośrednictwem którego możliwa jest także realizacja niniejszej
Gwarancji udzielonej przez Gwaranta (dalej zwany jako: „Dystrybutor”) dostępne są na stronie internetowej www.bosmagroup.eu oraz zostaną wysłane pocztą elektroniczną (email) po poprawnym zarejestrowaniu Produktu objętego Gwarancją
na stronie internetowej www.bosma-group.eu zgodnie z warunkami Gwarancji.
Gwarancja zostaje udzielona konsumentom na następujące produkty:
1) 1)
BOSMA
BULB
12/24V
H1 UP
LED,No.1
CODE
6063 CODE
5) BOSMA
BOSMA
BULB
12V 55W
H1TO
P14,5s
LIFETIME,
6735 BULB 12/24V HB3 UP TO LED, CODE 6438
2) 2)
BOSMA
BULB
12/24V
H4 UP TO
6070
6) BOSMA
BOSMA
BULB
12V 60/55W
H4 LED,
P43t CODE
No.1 LIFETIME,
CODE
6742BULB 12/24V HB4 UP TO LED, CODE 6445
3) 3)
BOSMA
BULB
12/24V
H7 UP
LED,No.1
CODE
6087 CODE
7) BOSMA
BOSMA
BULB
12V 55W
H7TO
PX26d
LIFETIME,
6759 BULB 12/24V H8/H11/H16 UP TO LED, CODE 6452
4) BOSMA BULB 12/24V H3 UP TO LED, CODE 6421
importowane przez Gwaranta na terytorium Europy (zwane jako: „Produkt”)
Gwarancja udzielana na warunkach określonych niniejszą kartą gwarancyjną zwana jest jako „Gwarancja” lub „Gwarancja BOSMA”

Гарантию предоставляет ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «B.G.E. AUTOMOTIVE SOLUTIONS» с местонахождением в Познани, Польша (далее именуемое как: «Гарант»)
Контактные данные дистрибьютора Гаранта в Европе:
Контактные данные ближайшего дистрибьютора Гаранта, через которого возможна также реализация данной
Гарантии, выданной Гарантом (далее именуемого как: «Дистрибьютор») доступны на сайте www.bosma-group.eu,
а также будут отправлены по электронной почте (e-mail) после правильной регистрации гарантийного Продукта на
сайте www.bosma-group.eu в соответствии с условиями Гарантии.
Гарантия будет предоставлена потребителям на следующие продукты:
1) 1)
BOSMA
BULB
12/24V
H1 UP
LED,No.1
CODE
6063 CODE
5) BOSMA
BOSMA
BULB
12V 55W
H1TO
P14,5s
LIFETIME,
6735 BULB 12/24V HB3 UP TO LED, CODE 6438
2) 2)
BOSMA
BULB
12/24V
H4 UP TO
CODELIFETIME,
6070
6) BOSMA
BOSMA
BULB
12V 60/55W
H4 LED,
P43t No.1
CODE
6742BULB 12/24V HB4 UP TO LED, CODE 6445
3) 3)
BOSMA
BULB
12/24V
H7 UP
LED,No.1
CODE
6087 CODE
7) BOSMA
BOSMA
BULB
12V 55W
H7TO
PX26d
LIFETIME,
6759 BULB 12/24V H8/H11/H16 UP TO LED, CODE 6452
4) BOSMA BULB 12/24V H3 UP TO LED, CODE 6421
импортируемые Гарантом на территорию Европы (называемые как: «Продукт»)
Гарантия на условиях, предусмотренных настоящим гарантийным талоном, именуется «Гарантия» или «Гарантия
BOSMA»

La garantía es emitida por B.G.E. AUTOMOTIVE SOLUTIONS sociedad con RESPONSABILIDAD LIMITADA con su
domicilio social en Poznań, Polonia (en lo sucesivo, „Garante”)
Datos de contacto del distribuidor del Garante en Europa:
Los datos de contacto del distribuidor más cercano del Garante, a través del cual también es posible realizar esta Garantía
otorgada por el Garante (en lo sucesivo, „Distribuidor”) están disponibles en el sitio web www.bosma-group.eu y se
enviarán por correo electrónico (e-mail) después de registrar correctamente el producto cubierto por la Garantía en el sitio
web www.bosma-group.eu de acuerdo con los términos de la Garantía.
La garantía se concede a los consumidores por los siguientes productos:
1) 1)
BOSMA
BULB
12/24V
H1 UP
LED,No.1
CODE
6063 CODE
5) BOSMA
BOSMA
BULB
12V 55W
H1TO
P14,5s
LIFETIME,
6735 BULB 12/24V HB3 UP TO LED, CODE 6438
2) 2)
BOSMA
BULB
12/24V
H4 UP TO
CODELIFETIME,
6070
6) BOSMA
BOSMA
BULB
12V 60/55W
H4 LED,
P43t No.1
CODE
6742BULB 12/24V HB4 UP TO LED, CODE 6445
3) 3)
BOSMA
BULB
12/24V
H7 UP
LED,No.1
CODE
6087 CODE
7) BOSMA
BOSMA
BULB
12V 55W
H7TO
PX26d
LIFETIME,
6759 BULB 12/24V H8/H11/H16 UP TO LED, CODE 6452
4) BOSMA BULB 12/24V H3 UP TO LED, CODE 6421
importados por el Garante en el territorio de Europa (en sucesivo el „Producto”)
La garantía concedida bajo las condiciones establecidas en esta tarjeta de garantía se denominara como „Garantía” o
„Garantía BOSMA”

WARUNKI GWARANCJI BOSMA
1. Gwarant gwarantuje prawidłowe działanie Produktu w terminie – 12 miesięcy dla Produktów niezarejestrowanych, a
w przypadku zarejestrowania Produktu zgodnie z warunkami Gwarancji, w terminie 36 miesięcy - od daty wydania
Produktu kupującemu.
2. Gwarancja udzielana jest kupującemu będącemu konsumentem, który dokonał zakupu Produktu w celu niezwiązanym
bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu Gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie oraz
pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w pkt. 1 warunków Gwarancji.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ BOSMA
1. Гарант гарантирует правильную работу Изделия в течение – 12 месяцев для незарегистрированных
Продуктов, а в случае регистрации Продукта в соответствии с условиями Гарантии, в течение 36 месяцев от
даты выдачи Продукта покупателю.
2. Гарантия предоставляется покупателю, являющемуся потребителем, который совершил покупку Продукта в
целях, не связанных непосредственно с его предпринимательской или профессиональной деятельностью.
3. Ответственность Гаранта по Гарантии распространяется только на дефекты, возникшие по причинам, лежащим в
Изделии и при условии, что эти недостатки будут обнаружены в течение срока, указанного в п. 1 условий Гарантии.

REJESTRACJA PRODUKTU
1. Poprawna rejestracja Produktu umożliwia otrzymanie 3 letniej Gwarancji na zakupiony Produkt. Rejestracja jest
bezpłatna.
2. Rejestracji Produktu należy dokonać w terminie do 14 dni od daty zakupu Produktu.
3. Aby rozpocząć proces rejestracji Produktu należy na stronie www.bosma-group.eu w zakładce GWARANCJA, po wyborze opcji REJESTRACJA, podać unikatowy PRODUCT SERIAL NUMBER dostępny poniżej na niniejszej karcie gwarancyjnej, uzupełnić wymagane w formularzu dane oraz potwierdzić rejestrację klikając przycisk akcji dostępny pod formularzem.
4. Potwierdzeniem poprawnej rejestracji Produktu jest otrzymanie wiadomości pocztą elektroniczną (email) potwierdzającej
dokonanie rejestracji Produktu.

РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКТА
1. Правильная регистрация Продукта позволяет получить 3-летнюю Гарантию на приобретенный Продукт.
Регистрация является бесплатной.
2. Регистрация Продукта должна быть произведена в течение 14 дней от даты покупки Продукта.
3. Чтобы начать процесс регистрации Продукта на веб-сайте www.bosma-group.eu в закладке ГАРАНТИЯ, после
выбора опции РЕГИСТРАЦИЯ, следует ввести уникальный PRODUCT SERIAL NUMBER, доступный ниже в
настоящем гарантийном талоне, заполнить требуемые в анкете данные и подтвердить регистрацию, нажав кнопку
акции, доступную под формой.
4. Подтверждением правильной регистрации Продукта является получение сообщения по электронной почте (e-mail)
подтверждения регистрация Продукта.

LAS CONDICIONES DE LA GARANTÍA BOSMA
1. El Garante garantiza el funcionamiento correcto del Producto en un plazo de 12 meses para los Productos no registrados, y si el Producto se registra conforme a las condiciones de la Garantía, en en plazo de 36 meses a partir de
la fecha de entrega del Producto al Comprador.
2. La garantía se concede al comprador que es un consumidor que compró el Producto para fines no relacionados directamente con su actividad comercial o profesional.
3. La responsabilidad del Garante del título de la Garantía cubre únicamente los defectos resultantes de causas inherentes
al Producto y siempre que dichos defectos se manifiesten dentro del plazo establecido en el punto. 1 de las condiciones
de garantía.

SKŁADANIE REKLAMACJI
1. Reklamacja na podstawie udzielonej Gwarancji może być złożona na przykład:
a. poprzez serwis internetowy www.bosma-group.eu w zakładce GWARANCJA po wyborze opcji REKLAMACJA.
b. pocztą elektroniczną na adres warranty@bosma-group.eu
c. pisemnie na adres Dystrybutora, znajdujący się w wiadomości elektronicznej (email), otrzymanej po poprawnej
rejestracji Produktu lub na stronie internetowej www.bosma-group.eu
Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących Produktu i przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, informacji dotyczących zakupu (w tym daty wydania Produktu) oraz numer seryjny
Produktu; (2) żądania reklamacyjnego; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację takich jak imię i nazwisko,
adres, adres poczty elektronicznej – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Gwaranta. Wymogi podane
w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem
zalecanego opisu reklamacji.
2. Uprawniony z Gwarancji powinien dostarczyć reklamowany na podstawie Gwarancji Produkt na własny koszt na adres
Dystrybutora lub do miejsca, w którym Produkt został wydany przy udzieleniu Gwarancji.
3. Na podstawie niniejszej Gwarancji Gwarant w ramach realizacji warunków Gwarancji jest obowiązany do jednokrotnego
dostarczenia uprawnionemu z Gwarancji Produktu wolnego od wad (jednokrotna wymiana).
4. Gwarant obowiązany jest wykonać swoje obowiązki wynikające z udzielonej Gwarancji niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni. Termin ten należy liczyć od dnia dostarczenia Produktu przez uprawnionego z tytułu Gwarancji. Po wykonaniu uprawnień wynikających z Gwarancji Gwarant na swój koszt dostarczy Produkt do uprawnionego z Gwarancji.
5. Gwarancja obowiązuje na terytorium Europy.
6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za
wady rzeczy sprzedanej.

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ
1. Претензия по Гарантии может быть оформлена, например:
a. через веб-сайт www.bosma-group.eu в закладке ГАРАНТИЯ при выборе опции ПРЕТЕНЗИЯ.
b. по электронной почте на адрес warranty@bosma-group.eu
c. в письменной форме на адрес Дистрибьютора, находящийся в сообщения электронной почты (e-mail),
полученной после правильной регистрации Продукта или на веб-сайте www.bosma-group.eu
Рекомендуется указать в описании рекламации: (1) сведения и обстоятельства, касающиеся Продукта и
предмета претензии, в частности, вид и дату возникновения дефекта, сведения о приобретении (в том числе дату
выдачи Продукта) и серийный номер Продукта; (2) рекламационное требование; и (3) контактные данные лица,
заявляющего претензию, такие как имя и фамилия, адрес, адрес электронной почты – это облегчит и ускорит
рассмотрение претензии Гаранта. Требования, указанные в предыдущем предложении, имеют форму только
рекомендации и не влияют на эффективность претензий, поданных в обход рекомендуемого описания жалобы.
2. Уполномоченный по Гарантии должен предоставить охваченный Гарантией Продукт за свой счет на адрес
Дистрибьютора или в место, в котором Продукт был выдан при предоставлении Гарантии.
3. На основании настоящей Гарантии, Гарант в рамках реализации условий Гарантии обязан однократно
предоставить уполномоченному по Гарантии Продукт, свободный от дефектов (однократная замена).
4. Гарант обязан выполнить свои обязательства, вытекающие из Гарантии, незамедлительно, но не позднее, чем
в течение 14 дней. Этот срок следует считать со дня доставки Продукта уполномоченным по Гарантии. После
выполнения полномочий в соответствии с Гарантией Гарант за свой счет доставит Продукт уполномоченный по
Гарантии.
5. Гарантия действует на территории Европы.
6. Гарантия не исключает, не ограничивает и не приостанавливает прав покупателя, вытекающих из положений о
гарантии за недостатки проданной вещи.

EL REGISTRO DEL PRODUCTO
1. El registro correcto del Producto permite recibir una Garantía de 3 años para el Producto adquirido. El registro es gratis.
2. El registro del producto debe realizarse dentro de los 14 días posteriores a la fecha de compra del Producto.
3. Para iniciar el proceso de registro del Producto, visite www.bosma-group.eu , la pestaña GARANTÍA, seleccione la
opción REGISTRO, ingrese el número único de PRODUCT SERIAL NUMBER disponible debajo en esta tarjeta de garantía, complete los datos requeridos en el formulario y confirme la inscripción haciendo clic en el botón de acción disponible
debajo del formulario.
4. La confirmación del registro correcto del Producto es la recepción del mensaje por correo electrónico (e-mail) que
confirma la realización del registro del Producto.
LA PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES
1. Se puede presentar una reclamación según la Garantía concedida, por ejemplo
a. a través del sitio web www.bosma-group.eu en la pestaña GWARANTIA después de seleccionar la opción RECLAMACIÓN.
b. a través del correo electrónico warranty@bosma-group.eu
c. por escrito a la dirección del Distribuidor, contenida en un mensaje electrónico (email), recibido después del registro
correcto del Producto o en el sitio web www.bosma-group.eu
Se recomienda incluir en la descripción de una reclamación: (1) la información y circunstancias sobre el Producto reclamado, en particular el tipo y la fecha del defecto, información sobre la compra (incluida la fecha de entrega del Producto)
y el número de serie del Producto; (2) la solicitud de reclamación; y (3) los datos de contacto del demandante, como el
nombre, la dirección y la dirección de correo electrónico; esto facilitará y acelerará la revisión de la reclamación por parte
del Garante. Los requisitos anteriores son solamente las recomendaciones y no afectan la efectividad de una reclamación
presentada sin la descripción recomendada de la reclamación.
2. La persona autorizada según la Garantía debe proporcionar el Producto reclamado a la base de la Garantía a su propio
costo a la dirección del Distribuidor o al lugar donde se entregó el Producto y otorgó la Garantía.
3. Bajo esta Garantía, el Garante, cumpliendo las condiciones de la Garantía, está obligado a entregar a la persona
autorizada conforme a a Garantia el Producto libre de defectos una vez (solo un cambio).
4. El Garante está obligado a cumplir sus obligaciones resultantes de la Garantía inmediatamente, a más tardar dentro de
los 14 días. Esta fecha se contara a partir de la fecha de entrega del Producto por parte de la persona autorizada según la
Garantía. Después de ejercer los derechos resultantes de la Garantía, el Garante proporcionará el Producto al titular de la
Garantía por su propia cuenta.
5. La garantía es válida en el territorio de Europa.
6. La garantía no excluye, limita o suspende los derechos del comprador resultados de las disposiciones de la garantía por
defectos en el artículo vendido.

RECEIPT
PRICE:
TOTAL:

WARANTY CARD

SERIAL NUMBER:

LLX-1820Wh3b7c

WARRANTY - REGISTRATION

LLX-1718hpT45j
AMPLE

S

