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Siemens Márkaszerviz
1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.

Nyitva tartás:
Hétfő: 08.00 - 18.00 Csütörtök: 09.00 - 17.00
Kedd: 09.00 - 17.00 Péntek:
09.00 - 16.00 (téli időszámítás)
Szerda: 09.00 - 17.00		
09.00 - 14.00 (nyári időszámítás)

Hibabejelentés
Hibabejelentés nyitva tartási időben: (+36-1) 489-5461,
E-mail: hibabejelentes@bsh.hu

Alkatrészrendelés
Tel: (+36-1) 489-5463, Fax: (+36-1) 201-8786,
E-mail: alkatreszrendeles@bsh.hu

Hétvégi és ünnepnapi ügyeleti telefonszám
(csak Budapest területén, csak nagykészülékre): +36-30-921-2557

Keressen minket a Facebook-on:
www.facebook.com/SiemensHomeMagyarorszag

Exkluzív készülékek,
exkluzív garanciával!
Siemens iQ700 beépíthető készülékek most 5 év gyártói garanciával!
www.siemens-home.com/hu

© Siemens 2015. Készült 2015-ben a BSH Kft. megbízásából.
A BSH csoport a Siemens AG védjegyjogosultja.
Az adatok tájékoztató jellegűek! Mindennemű műszaki változtatás
joga fenntartva! A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

Siemens Info-Center: (+36-1) 489-5432

www.siemens-home.com/hu

5 Év
Garancia
Siemens. Megérint a jövő.

Siemens iQ700 beépíthető készülékek

Vásároljon most Siemens iQ700 beépíthető
készüléket 5 év teljes körű gyári garanciával.
A Siemens iQ700 beépíthető készülékeivel új lehetőségek nyílnak meg Ön előtt a
design és a technológia területén, mely lehetőségek mellé most a szokásos 2 év
helyett 5 év teljes körű garanciát vállalunk. A kibővített garancia érvényesítéséhez nem kell
mást tennie mint adataival és készüléke típusszámával regisztrálni
a www.siemens-home.com/hu/5eviq700garancia oldalon. Megfelelő regisztráció esetén
az 5 évre szóló jótállási jegyet postán küldjük meg az Ön számára. A promóció 2015. 05. 04.
és 2015. 12. 31. között vásárolt készülékekre érvényes. Az esetleges jótállási
igény kizárólag az 5 éves jótállási jegy és a készülék eredeti számlájának
együttes bemutatásával érvényesíthető.
További részletek és részvételi szabályzat:
www.siemens-home.com/hu

Beépíthető sütők, kompakt készülékek
és mikrohullámú sütők
Promócióban résztvevő készülékek:
HN678G4S1, HM676G0S1, HM656GNS1, HS658GXS1,
HS636GDS1, HB675G0S1, HB655GNS1, HB636GNS1,
CS656GBS1, CD634GBS1, CM656GBS1, CM633GBS1,
BF634RGS1, BF634LGS1, BI630CNS1

Beépíthető indukciós és gáz főzőlapok
 romócióban résztvevő készülékek:
P
ER926SB70E, ER626PT70E, ER326BB70E, ER326AB70E,
EH975SZ17E, EH675MN27E, EH675MV17E
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Páraelszívók

Beépíthető mosogatógépek

Promócióban résztvevő készülékek:
LC98BA572, LC98KD672

Promócióban résztvevő készülékek:
SN578S03TE, SN678X03TE

