
                                                               
Bli medlem och 

registrera din 

produkt på:     

bosch-home.se/  

mybosch 

   
 
 
    

Välkommen till er nya bostad!   

Dalarö hus 1 

Kilsgatan 25, 123 44 Farsta 

Byggare: SKANSKA SVERIGE AB 

BSH har installerat vitvarorna 

Garanti: 5 år, from: 11 03 2022 

(Garantin täcker ursprungliga tekniska fel, detta garantibevis måste uppvisas för tekniker) 

MyBosch ger dig maximal nytta och mycket nöje. 
 

Som medlem i MyBosch får du exklusiva fördelar och förmåner. Genom en enkel registrering 

av dina Boschprodukter i MyBosch samlas allt som är värt att veta om just dina produkter på 

ett och samma ställe. Praktiskt, enkelt och helt kostnadsfritt förstås. 
 

Allt du behöver veta – när du behöver veta det. 

Släng alla otympliga pappersmanualer i återvinningen. I 

MyBosch finns manualer och skötselråd alltid tillgängliga. 

Du ser även vilka tillbehör och originalreservdelar som 

passar till din produkt. 

 
Tips och inspiration. 

Lär känna din Bosch. I MyBosch får du individuella 

användartips och inspiration för att använda och ta hand om 

din Boschprodukt på bästa sätt. 

 
Medlemsrabatter. 

Som medlem i MyBosch får du rabatt i Bosch eShop där du 

kan beställa tillbehör, originalreservdelar och 

rengöringsprodukter till din Bosch-produkt. Du får också 

fri frakt i Bosch eShop på tillbehör, originalreservdelar och 

rengöringsprodukter. Vi förbehåller oss rätten att ändra 

villkoren. Läs mer om aktuella rabatter på 

bosch-home.se/mybosch. 

Unika erbjudanden. 

I MyBosch får du förmånliga erbjudanden. 
 

 
Fråga Bosch. 

Som medlem i MyBosch får du ett direktnummer till våra 

professionella produktrådgivare. 

 
En service att lita på. 
Om oturen är framme, och du behöver service kan du med 

fördel boka själv online 24 timmar om dygnet, 7 dagar i 

veckan. Det enda du behöver är din produkts E-nummer.  

https://www.bosch-home.se/service/boka-servicebesok 

Ange kod ”BSH installation” under övrig information om du 

kontaktar oss under garantitiden. 
 

 
Vid frågor kontakta gärna oss på 0771 19 70 00.

 
För att registrera dina vitvaror i MyBosch behöver du E-nr 

och FD-nr. Dessa nummer hittar du i bruksanvisningen och 

på produktens typskylt, som är placerad här: 

• Kyl, frys, kyl/frys: vänster innervägg långt ned 

• Diskmaskin, ugn, mikro: luckans kant 

• Tvätt, torktumlare: luckans insida 

• Häll: på undersidan av hällen 

Välkomsterbjudande: 

Använd rabattkod MITTNYAHEM så får du 
30 % rabatt på ditt första köp i vår eShop. 
 
Koden är giltig tom 2022-12-31 
och kan ej kombineras med 
andra erbjudanden. 

https://www.bosch-home.se/service/boka-servicebesok

