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Информационен пакет

Новият Bosch Battery Premium Service
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 The Battery Premium Service е разширение на обхвата на услугите (по отношение на срока на

валидност и съдържание) на съществуващата 3 годишна гаранция.

 Ето защо, всички процеси на съществуващата концепция ще се прилагат също и за Battery Premium 

Service. Например:

 регистрация на батериите с артикулен и сериен номер към съществуващата база данни

 изискване за предоставяне на касова бележка/фактура и удостоверение за регистрация, когато

батериите се изпращат на сервиз

Срок: за батерии / зарядни: 6 месеца удължен до 24 месеца

Обхват на услугите: стандартен удължен

(материал и производствени дефекти) (включително износване в следствие

на употреба и съхранение)

Регистрация: през интернет през интернет

Въведение
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Обхват на услугите – ключови факти
 Battery Premium Service ще се прилага за всички Li-Ion батерии и Li-Ion зарядни устройства, 

които са закупени

1. С професионални акумулаторни инструменти или професионална измервателна техника

(с изключение на индустриална техника)

2. като единична батерия / зарядно с артикулен номер на Синя линия

3. като единична батерия / зарядно с артикулен номер на Консуматив

 За разлика от стандартната гаранция, Battery Premium Service обхваща не само

производствени и материални дефекти, но и "износване в следствие на употреба и съхранение" 

на батериите.

 В сравнение със стандартната гаранция, срокът на валидност на Battery Premium Service е

удължен до 24 месеца, вместо 6 месеца.

 Условие: батерията / зарядното устройство, трябва да бъде регистрирана на адрес: 

www.bosch-professional.com/warranty

през същата платформа за 3-годишната гаранция, до 4 седмици след закупуването. 
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Каква е разликата между стандартната гаранция и
“износване в следствие на употреба и съхранение”?

Неизправност поради …
стандартна гаранция

(без регистрация)
3 годишна гаранция

Battery Premium 

Service

Производствени или мат. дефекти Да – само 6 месеца Да – само 6 месеца Да – 24 месеца

Календарен живот Не Не Да

Жизнен цикъл Не Не Да

Защо дефектират батериите?

Производствени и
материални
дефекти

Календарен живот

Жизнен цикъл

 Календарният живот означава, че батерията губи качества с времето,

поради окисляване на материалите вътре в клетката.

 Жизненият цикъл означава, че с увеличаване на броя на циклите на зареждане

и разреждане, батерията постепенно губи част от капацитета си. Всеки цикъл на

зареждане и разреждане предизвиква физико-химично натоварване на

клетките, което ограничава живота пакета.

 Това включва всички дефекти от дефект на материала или при производство
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 Регистрационната бланка е разделена на отделни страници (батерии, зарядно), за по-голямо

удобство. 

 Всички направени регистрации се съхраняват в онлайн база данни и могат да бъдат потърсени

от потребителя, чрез серийния номер в комбинация с номера на артикула (посочен на

батерията).

 В случай на рекламация, само дефектният компонент със съответното удостоверение за

регистрация (и касова бележка/фактура) трябва да се изпрати на сервиз.

Регистрация
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Регистрация - Често задавани въпроси

Регистрацията на батерията/зарядното се прави по същия начин както и регистрацията на

инструменти за съществуващата 3-годишна гаранция Съществуващата база данни е

променена, така че данните за батериите и зарядните устройства също да могат да се

въведат. Процесът на регистрация ще зависи от вида на продукта (инструмент с кабел, 

NiCd-технология, Li-Ion-технология или единична батерия/зарядно), който трябва да бъде

регистриран.

Как се прави
регистрацията на
батерията / 

зарядното?

Кои данни са
необходими за
регистриране на
батерията?

Данните, които са необходими за регистрация зависят от това дали потребителят иска да

регистрира батерията към инструмент или отделно батерия/зарядно.

1. Батерия към инструмент

 Обозначение на батерията (Например "18V - 4,0Ah") 

ИЛИ артикулен номер посочен на батерията

 Сериен номер  посочен на батерията

2. Единична батерия

 Каталожен номер посочен на опаковката (картонената кутия) 

 Обозначението на батерията (Например "18V - 4,0Ah") 

ИЛИ артикулен номер посочен на батерията

 Сериен номер  посочен на батерията

 Дата на закупуване



7 Internal  | PT-BEU/MKL1 | 08/10/2012 | © Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, 

editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

Bosch Battery Premium Service

Power Tools

Регистрация - Често задавани въпроси

Колко батерии
можем да
регистрираме?

Количеството батерии, които могат да бъдат регистрирани зависи от това дали

потребителят иска да регистрира батерията към инструмент или самостоятелна

батерия.

1. Батерия във връзка с инструмент

 Възможност да се регистрират до 3 батерии с инструмента, за да обхване и

акционни предложения – 3-та батерия бонус или комплект инструменти с

батерии.

2. Единична батерия

 Възможност да се регистрират до 2 батерии по каталожен номер

 Причина: стандартните изпълнения включват само една батерия. Има пакети

в които са включени 2 батерии.

Възможно ли е да
се опрости процеса, 

когато трябва да
бъдат регистрирани
няколко батерии?

Ако даден потребител е закупил множество инструменти или батерии със същото

наименование, артикулен номер и дата на закупуване, системата предлага възможността

да се регистрират колективно.

 Потребителят трябва да въведе напълно тези данни само за първия инструмент. За

всички останали - всичко, което трябва да направите е да въведете всеки сериен номер

“множествена регистрация”
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Регистрация - Често задавани въпроси

Как става
регистрацията на
зарядното
устройство и какви
данни се изискват?

Процесът на регистрация ще зависи от това дали потребителят иска да регистрира
зарядното към инструмент или зарядно устройство е отделна покупка.

Данните, които се изискват за регистрация варират съответно:

1. Зарядно устройство към инструмент

 Артикулен номер  посочен на зарядното

 Година на производство посочена на зарядното

2. Единично зарядно устройство

 Каталожен номер посочен на опаковката (картонената кутия) 

 Артикулен номер  посочен на зарядното

 Година на производство посочена на зарядното

 Дата на закупуване
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10-цифреният артикулен номер е отбелязан върху
горната страна на батерията. Първите 7 цифри от
номера са винаги 2 607 336 ... само последните
3 цифри трябва да бъдат въведени

Каталожен номер

10-цифреният каталожен номер (= Bosch 

поръчков номер) е отпечатан върху опаковката. 
Този номер се изисква само при регистрация на
единично закупени батерии.

Артикулен номер

Сериен номер

9-цифреният сериен номер е отпечатан върху
горната страна на батерията.

Обозначение и име на батерията
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18V 4.0Ah

Къде да намерите всички необходими данни за регистрацията на батерията?

"Името" на батерията може да се намери на
етикета от двете страни, или на дъното на
батерията.

?
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4-цифрената година на производство е отбелязана
върху зарядното (Например 2010).

Каталожен номер

10-цифреният каталожен номер (= Bosch 

поръчков номер) е отпечатан върху опаковката. 
Този номер се изисква само при регистрация на
единично закупено зарядно.

Година на производствоАртикулен номер
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Къде да намерите всички необходими данни за регистрацията на зарядното?

10-цифреният артикулен номер е отбелязан върху
горната страна на зарядното. Първите 7 цифри от
номера са винаги 2 607 225 …  само последните
3 цифри трябва да бъдат въведени

 Пример: 

потребителят трябва да въведе само последните 3 

цифри “323”

?
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 Моля, обърнете внимание!

Същото като за съществуващата 3-годишна гаранция, регистрацията е валидна, само

ако всички данни са пълни и точни!

Рекламации изпратени в сервиз, ще бъдат отхвърлени, ако данните са непълни или

не съответстват на данните на инструмента, батерията или зарядното устройство.

Точни данни =

данните в документите трябва да бъдат в съответствие с данните:

• на батерията / зарядно (например артикулен / сериен номер) 

• касова бележка (дата на закупуване)

Пълни данни =

всички данни, които задължително се изискват при

регистрацията трябва да бъдат попълнени

Регистрация
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2 вида на синтаксиса на серийния номер на батериите
9-цифрения сериен номер
(поетапно въведено в производство
започвайки юни 2010)

 всеки номер е уникален

5-цифрен сериен номер (остарял)

 серийни номер кодира датата на производство и не е
уникален

 За успешна регистрация, трябва да се допълнят 0000 

до края


