
Video ürünleri için 
garanti koşulları

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika

Bosch Building Technologies

Bosch Building Technologies bir ürün garantisi sağlar. Ürün garantisi sadece Bosch Güvenlik Video 
Sistemi ürünleri için geçerlidir ve ürünlerin malzemesini ve işçiliğini kapsar. Garanti hüküm ve koşulları, 
bölüm B'de açıklanmıştır.

A: ÜRÜN GARANTİSİ

Bosch Building Technologies, nihai müşteriye 
(tüketici), teslim tarihinden (Fatura tarihi) itibaren 
hareketli parçalar (örneğin kayış, kontak halkası, 
motor) hariç olmak üzere ürünlerin burada belirtilen 
koşullar altında malzeme ve işçilik açısından kusursuz 
olduğu konusunda beş yıla kadar garanti vermektedir. 
Hareketli parçalar için garanti üç yıldır.

Kasım 2021 itibarıyla Bosch, tüm sabit optik 
kameraları ve hareketli kameralarının sabit parçaları 
için standart garanti süresini üç yıldan beş yıla 
çıkarmıştır. Garanti süresi uzatılamaz. Ürün bu 
tarihten önce satın alındığında, üç yıllık garanti süresi 
geçerli kalır ve garanti süresi uzatılabilir. Termal 
kameralar, aksesuarlar ve kayıt cihazları üç yıllık 
garanti süresine sahiptir.
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B: GARANTİ KOŞULLARI

1. GENEL

1.1 Garanti yalnızca nihai müşteriye verilir. Garanti 
distribütörler, montaj şirketleri veya ürünleri ikinci 
el olarak satın alanlar için geçerli değildir. Garanti, 
ürünler aynı montajda (ör. bina veya yerleşke) kaldığı 
sürece ikinci el müşterisine devredilebilir. Nihai 
müşteriler, ürünleri kendi ihtiyaçları için (yeniden 
satış amacıyla değil) satın alan veya ürünlerin ilk 
kez monte edildiği binayı satın alan tüm taraflardır. 
Ürünler, ilk çalıştırıldıkları video sistemine monte 
edilmiş olmalıdır.

1.2 Bu garanti, ürünlerin satıcısına karşı yasal garanti 
taleplerinden bağımsız olarak, sözleşme dışı taleplere 
bakılmaksızın var olacaktır. Bu garanti, Bosch Building 
Technologies tarafından nihai müşteriye sağlanan 
bağımsız, gönüllülüğe dayanan ve tamamlayıcı bir 
hizmettir. Satıcı ve alıcı arasındaki kalite 
sözleşmelerini etkilemez.

1.3 Bu ürün garantisi, EMEA bölgesinde (Avrupa, 
Ortadoğu ve Afrika) veya ürünün ilk kez Bosch 
Building Technologies tarafından satışa sunulduğu 
üçüncü bir ülkede geçerli olacaktır. Bu garantiden 
doğan veya bu garantiyle bağlantılı talepler, geçerli 
garanti süresi içinde yazılı olarak yapılmalıdır. Garanti 
sürelerinin uzatılması, ayrı bir hizmet olarak satın 
alınmalıdır.

2. FERAGATNAMELER/YÜKÜMLÜLÜK 
KISITLAMALARI

2.1 Bu garanti, normal ve doğru kullanım ve montaj 
için, yalnızca normal çalışma koşulları altında 
geçerlidir. Garantide, özellikle aşağıdakiler gibi, ürün 
performansının Bosch Building Technologies'in etki 
alanı dışındaki eylemler veya olaylar nedeniyle 
azalmadığı varsayılmaktadır:

▶  mücbir sebepler (fırtınalar, dolu, yangın, elektrik 
kesintisi, yıldırım, sel, kar hasarı, çığ, don, deprem, 

hortum, volkanik patlamalar, toprak kaymaları, 
böcek istilaları ve hayvanlar, savaş eylemleri vb. 
kaynaklı diğer zararlı etkiler) sonucu oluşan 
değişiklikler/hasarlar ya da saldırganlık ve hırsızlık 
nedeniyle üçüncü kişilerin neden olduğu zararlar,

▶  profesyonel olmayan montaj, devreye alma, 
çalıştırma veya ürünleri uygun olmayan şekilde (ör. 
mevcut kurulum kılavuzuna uygun olmayan şekilde) 
sökme ve/veya yeniden monte etme1),

▶  ürün montaj kılavuzu veya Bosch Building 
Technologies tarafından açıkça izin verilmedikçe 
ve onaylanmadıkça araçlar, trenler ve gemiler gibi 
hareketli birimlerde kullanım,

▶  dış etkiler (örneğin kir, duman, tuz, kimyasal 
maddeler ve diğer kirlilikler) nedeniyle bozulma,

▶  ürün montaj kılavuzunda açıkça izin verilmediği ve 
onaylanmadığı sürece diğer üreticiler tarafından 
yapılan modüllerle ara bağlantı,

▶   ürünün entegre edildiği sistemdeki kusurlar,
▶  yetersiz havalandırma. Özellikle kullanım 

kılavuzunda belirtilen maksimum sıcaklıklar hiçbir 
koşulda aşılamaz,

▶  UV radyasyonu nedeniyle, dome camları dahil 
plastik malzemelerin eskimesi,

▶  teknik özellikleri aşan korozif ortamların görünür 
ve görünür olmayan etkileri,

▶  normal çalışma koşullarının ötesinde lens aşınması 
ve yıpranması,

▶  PTRZ: kamera dışında yoğun kullanım (yeniden 
montaj),

▶  görüntü sensörü: toz girişi, radyasyon, ısı veya 
normal eskime nedeniyle zamanla bozulan pikseller. 

2.2 Ayrıca garanti talepleri yalnızca ürünler kullanım 
amaçlarına uygun olarak kullanılmışsa ve aşırı aşınma 
ve yıpranma veya normal kullanımla bağdaşmayan dış 
hasar belirtileri göstermiyorsa kabul edilecektir. Aşırı 
aşınmaya ve yıpranmaya neden olabilecek koşullar; 
örneğin, günde birkaç saat boyunca sürekli bakış 
turu sayısı veya AUTODOME Kullanım Kılavuzunda 
belirtilen önerilen kullanım dışında yapılan ayarlar 
nedeniyle ortaya çıkar.

1 Güncel montaj kılavuzu www.boschsecurity.com adresinde mevcuttur

AUTODOME Kullanım Kılavuzu, www.boschsecurity.com adresinde, ürün sayfasındaki Belge sekmesinin altında bulunabilir.
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Seri numarası ve/veya tip etiketi hasar görmemiş 
olmalıdır. Tüm montaj ve çalıştırma talimatlarına 
harfiyen uyulmalıdır. Burada yer alan güvenlik ve 
uyarı notları ile veri sayfasında belirtilen izin verilen 
kurulum ve çalıştırma koşullarına uyulması, garanti 
taleplerinin kabul edilmesi için bir ön koşuldur.

2.3 Bu garanti kapsamındaki talepler üçüncü şahıslara 
devredilemez.

3. ÖZEL PERFORMANS

3.1 Bir garanti talebinde bulunulması durumunda, 
Bosch Building Technologies, kendi takdirine bağlı 
olarak, modülü aynı tipte işlevsel bir modülle 
değiştirecek, arızaları giderecek veya ürünün fiyatını 
iade edecektir.

Garanti talebi sırasında ürün tipinin artık 
üretilmemesi halinde, Bosch Building Technologies'in 
başka bir ürün tipi (farklı boyut, şekil, renk ve/veya 
teknik verilere sahip) sağlamasına izin verilecektir.

3.2 Bu garantiden başka hiçbir hak talep edilemez.

3.3. Yeni tedarik edilen veya onarılan ürünlerde, 
orijinal garanti süresinden kalan süre geçerlidir.

4. GARANTİ UYGULAMASI/YÜRÜRLÜĞÜ

4.1 Tüm garanti talepleri sertifikalı bir ortak veya 
distribütöre
yazılı olarak gönderilmelidir. Bölgenizdeki sertifikalı 
ortakların ve distribütörlerin listesini Bosch Servis 
Masası'ndan alabilirsiniz.

4.2 Garanti taleplerinin kabulü için ön koşul, faturada 
doğru seri numarası bulunan orijinal satış faturasının 
Bosch Building Technologies'e sunulması veya garanti 
talebinden önce ürünün Bosch Building 
Technologies'e kaydının yapılmasıdır.

4.3 Bu garantiden kaynaklanan veya bununla bağlantılı 
talepler, hak talebine yol açan olaydan itibaren üç ay 
içinde bildirilmelidir. Geç kalmış şikayetler dikkate 
alınmayacaktır. Garanti zaman sınırı ile uyum için 
belirleyici etken, bildirimin zamanında alınmasıdır.

4.4 Bu garantiden doğan tüm hukuki uyuşmazlıklar, 
Federal Almanya Cumhuriyeti kanunlarına tabi 
olacaktır. BM Satış Sözleşmesi (CISG) ve kanun 
ihtilafı kuralları geçerli değildir.

4.5 Müşteri, yalnızca Bosch Building Technologies'in 
önceden yazılı onayı ile ürünleri iade etme
hakkına sahip olacaktır.
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