
För att registrera dina vitvaror 

i My Siemens Home behöver 

du E-nr och FD-nr. Dessa 

hittar du på produktens 

typskylt (se nedan) eller i 

bruksanvisningen. 
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My Siemens Home – mer av allt. 
 

siemens-home.bsh-group.com/se 
My Siemens 

Hom 

 

Välkommen till er nya bostad!   

 BRF Linnéa, Adress: Gulsparvsgatan 1-9, 2-20 
 Snösparvsgatan 1-21, 2-18, Helsingborg 
 

Garanti 5 år, fr.o.m: Maj, 2019 
  (Garantin täcker ursprungliga tekniska fel) 

 

My Siemens Home förmånsprogram ger dig som Siemenskund mer av allt. Mer service. Mer inspiration. 
Mer trygghet. 

 

Låt oss skämma bort dig med exklusiva förmåner och inspirera med idéer och tips kring allt som rör dina 
produkter. Som medlem i My Siemens Home får du bland annat ett VIP-nummer till våra professionella 
produktrådgivare som kan svara på alla frågor kring dina produkter. Och du kan boka ett servicebesök per 
telefon eller online 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. En bra service gör livet enklare. 

Vid frågor kontakta gärna oss på 0771- 19 55 00.  
 

För att bli medlem – registrera dig och dina Siemensprodukter på siemens-home.bsh-
group.com/se/mysiemenshome.  

 

Som medlem i My Siemens Home får du:  

 

   Inspiration. Vi ger dig tips 

och inspiration kring hur du 

använder och tar hand om 

dina produkter på bästa sätt. 

 
Allt på ett ställe. I My Siemens Home 

hittar du allt för just dina Siemens 

produkter; manualer och skötselråd, 

samlat på ett ställe. Snabbt och 

enkelt. 

Service 24/7. Du kan boka ett 

service- besök 24 timmar om 

dygnet, 7 dagar i veckan – online 

eller per telefon. En bra service 

gör livet enklare.  

 

Exklusiva erbjudanden. Som 

medlem i My Siemens Home får du 

nyhetsbrev med attraktiva 

erbjudanden från vår e-shop och 

även receptförslag. 

10 % rabatt i eShop. När du registrerar dig 

och dina produkter  

i My Siemens Home får du alltid 10 % rabatt 

i vår eShop. I vår eShop finns tillbehör, 

reservdelar och rengöring till dina produkter.  

Dessutom ingår fraktfria leveranser. 

 

VIP-nummer. Du får ett exklusivt 

direktnummer till våra professionella 

produktrådgivare. Inga kan din Siemens 

produkt bättre. 

Siemens. Framtiden flyttar in. 

• Kyl, frys, kyl/frys: 

Vänster innervägg långt ner 

• Diskmaskin, ugn mikro: 

Luckans kant 

• Tvätt, torktumlare: 

Luckans insida 

• Spis: 

Lådan under ugnen eller på 

ugnsluckans kant 

• Häll: 

På undersidan av hällen 


