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Gelecek evinizde.

Siemens Ev Aletleri

Servis Hizmetleri ve
Temizlik & Bakım
Ürünleri Kataloğu



Bakım Sözleşmesi

Ürünlerinizde Uzun Ömür ve Hijyenin Sırları
Ürünlerinizin ilk günkü performansla çalışıp uzun ömürlü ve hijyenik olması için
düzenli bakım önemlidir.
 
Bakım Sözleşmesi'ni satın alırsanız:
•  Uzman teknisyenlerimiz 2 yılda 2 kez sizi ziyaret eder.
•  Ürününüze belirli aralıklarla bakım yapılır.
•  Teknik bakımı, orijinal ürünlerimizle yapılacak temizlik takip eder.
•  Kullanılan temizlik ve bakım ürünü sizde kalır.
 
Düzenli bakım yaptırırsanız:
•  Ürünün hijyeni artar.
•  Ürünün ömrü uzar.
•  Ürünün performansı artar.
•  Ürününüz enerjiden, siz zamandan tasarruf edersiniz.
 
Düzenli bakım ile daha verimli ve hijyenik sonuçlar alır, temizliğe harcadığınız zaman ve 
eforu azaltırsınız. Ürününüzde mükemmel temizlik ve kalıcı performans için Bakım 
Sözleşmesi’ni öneriyoruz.
 
Bakım Sözleşmesi'ni soğutucular, çamaşır makineleri, kurutma makineleri, bulaşık
makineleri ve kahve makineleri için yetkili servislerimizden satın alabilirsiniz. Bakım 
Sözleşmesi ile ilgili detaylı bilgi için çağrı merkezimizle iletişime geçebilir veya
teknisyenlerimizden bilgi alabilirsiniz.



Neden orijinal toz torbası
kullanmalıyım? 

Elektrikli süpürgelerin orijinal toz torbaları her süpürgenin teknik 
özelliğine, motor gücü ve toz toplama performansına göre özel 
olarak tasarlanmıştır. Bu yüzden orijinal olmayan toz torbaları
elektrikli süpürgenize uygun gözükse bile uygun değildir. 

Sağlığınız için orijinal toz torbası

Elektrikli süpürgenizde kullandığınız toz torbası orijinal değilse 
emek harcayarak süpürdüğünüz toz ve kirler toz torbasından 
sızarak temizlediğiniz ortama geri döner. Temizlik için gereğinden 
fazla zaman, emek ve elektrik enerjisi harcarsınız. Ortama geri 
dönen toz ve kirler soluduğunuz havanın kalitesini düşürerek 
sağlığınız için tehdit oluşturur. 

Yüksek temizleme performansı ve daha
verimli bir temizlik için orijinal toz torbası 

Orijinal olmayan toz torbası süpürgenizin teknik özelliklerine 
uygun olmadığı için süpürgenizin motorunu zorlar, zorlanan 
motor ise süpürgenizin temizlik performansını düşürür. Sonuç 
olarak süpürme işlemi için hem daha fazla enerji harcar hem de 
verimsiz bir temizlik yapmış olursunuz.   

Elektrikli süpürgenizi uzun yıllar
kullanabilmeniz için orijinal toz torbası 

Orijinal olmayan toz torbaları yeteri kadar dayanıklı olmadığından 
toz ve kir sızıntılarına sebep olur. Torbadan sızan toz ve kirler 
süpürgenin motor aksamına kaçar, süpürgenizin performansını 
düşürür ve motor ömrünü kısaltır. Elektrikli süpürgenizin daha 
uzun ömürlü olması için orijinal toz torbası kullanmanızı tavsiye 
ediyoruz.    

Toz torbaları



SIEMENS ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER İÇİN TOZ TORBASI
17003049 
 

• PowerProtect toz torbası, tüm Siemens elektrikli
süpürge modellerine mükemmel uyum sağlar.
• Toz parçacıklarının büyük ölçüde filtrelenmesi ve kilit sistemi ile
hijyenik kullanım sağlar.
• Toz torbası dolsa dahi normal toz torbalarına göre %60 daha
yüksek çekim gücü sunar, küçük tozların bile %99’unu hapseder,
%100 uyumludur ve daha uzun süren kullanım ömrü sayesinde
masrafları en aza indirir.
• 1 paket içeriğinde 4 adet toz torbası bulunmaktadır.

Toz torbaları



BUZDOLAPLARI İÇİN ÖZEL TEMİZLEYİCİ
00312139 

• Yağ ve kir kalıntılarını güçlü formülü ile kolayca çıkarır.
• Kötü kokuları ortadan kaldırır ve ürününüze tazelik sağlar.
• Ekstra köpük özelliği ile ürünlerin hem iç hem de dış yüzeyine
uygulanabilir.
• Gıda ile temas eden yüzeylerde kullanıma uygundur.
• Buzdolapları ve diğer soğutucu ürünlerin temizliği için idealdir.
• Bir paket 500 ml temizleyici içerir.

ÇAMAŞIR MAKİNELERİ İÇİN TEMİZLEYİCİ TEKLİ &
4'LÜ EKONOMİK PAKET
00311927 & 00311930  

• Çamaşır deterjanı artıkları gibi organik çökeltileri temizlemek
için uygundur.
• Kötü kokuların oluşmasını engeller ve çamaşır makinesinin iç
kısmının temiz kalmasını sağlar.
• Bir paket 200 g temizleyici içerir ve tek kullanımlıktır. Her üç
ayda, bir paket kullanmanızı tavsiye ederiz.
• 4'lü paket olarak da satışa sunulmaktadır. 

• Makinedeki kireç artıklarını hızlı ve etkili bir şekilde ortadan
kaldırır.
• Düzenli kullanıldığında makinenizin ömrünün uzamasına
yardımcı olur.
• Suyun sert olduğu bölgelerde kullanım için idealdir.
• Bir pakette 250 g kireç çözücü toz bulunur ve tek kullanım için
uygundur. 4'lü paket olarak da satışa sunulmaktadır.

ÇAMAŞIR VE BULAŞIK MAKİNELERİ İÇİN KİREÇ ÇÖZÜCÜ TEKLİ &
4’LÜ EKONOMİK PAKET
00311920 & 00311924

Temizlik ve Bakım



• Kötü kokuları giderir ve ürünün performansını korur.
• Üründen ve yoğuşma kabından, kurutma işleminden
kaynaklanabilecek kalıntıları ve tüyleri gidermeye yardımcı olur.
• Entegre bakım programına sahip tüm ısı pompalı kurutucular
için uygundur.
• Ürünün kullanım sıklığına bağlı olarak yılda 2-3 kez uygulanması
tavsiye edilir.
• Bir paket, 125 ml'lik 4 adet ürün içerir.

KURUTMA MAKİNELERİ İÇİN BAKIM ÜRÜNÜ 
00312111

BULAŞIK MAKİNELERİ İÇİN TEMİZLEYİCİ TEKLİ &
4'LÜ EKONOMİK PAKET
00311995 & 00311998

• Aksesuar seti, 1 adet 200 gram'lık makine temizleyici, 3 adet
küçük parça tutucu klips, 1 adet şişe tutacağı ve 1 adet tepsi
yıkama başlığından oluşmaktadır.
• Temizleyici toz, bulaşık makinenizi derinlemesine kir ve kireçten
arındırır. Tek kullanımlıktır ve her 2-4 ayda bir kullanılması tavsiye
edilir.
• Küçük parça tutucu klips, şişe, kavanoz ve kahve termoslarının
kapakları gibi küçük parçaları makine içerisinde sabitlemek için
idealdir.
• Şise tutacağı sürahi, şişe, uzun bardak ve biberon parçalarını
sabitler.
• Tepsi yıkama başlığı, fırın ve buzdolabı rafları, pişirme ve
kızartma tencereleri gibi büyük parçaların yıkanması için idealdir.

BULAŞIK MAKİNELERİ İÇİN TEMİZLİK VE AKSESUAR SETİ
00576338 

• Güçlü formülüyle ürün içinde kabuk bağlamış yemek artıklarını
ortadan kaldırarak makinenizi temizler.
• Kötü kokuları önler ve mükemmel bir temizlik sağlar.
• Düzenli kullanım, makinenizin ömrünün uzamasına yardımcı olur.
• Düzenli olarak her iki ayda bir kullanılması önerilir.
• Bir paket 250 ml temizleyici içerir. 4'lü ekonomik paket olarak
da sipariş edilebilir.

Temizlik ve Bakım



• Özel olarak geliştirilmiş yağ çözücü doğa dostu ve
biyo-çözünürdür.
• İnatçı yağ ve kir kalıntılarını kolayca çıkarır.
• Mutfak dolapları, döşeme, davlumbaz, mikrodalga, ocak ve
paslanmaz çelik yüzey temizliği için etkilidir.
• 1 paket, 500 ml ürün içerir.

EV ALETLERİ İÇİN ETKİLİ YAĞ ÇÖZÜCÜ
00311908

• Kokusuz jel temizleyici, fırınların iç gövdelerinin temizliği için
idealdir.
• Güçlü formülü sayesinde çıkarması güç ve inatçı yemek
artıklarını kolayca temizler.
• Kolay uygulama için fırça başlığı içerir.
• Emaye kaplamalı ve paslanmaz çelik yüzeye sahip tepsilerin
temizliği için de kullanılabilir.
• Temizlik esnasında fırınınızın ısıtılmasına gerek kalmaz. Temizlik
jeli etkisini oda sıcaklığında gösterir.
• 1 paket 500 ml temizleyici içerir.

FIRINLAR İÇİN TEMİZLEYİCİ JEL
00311859

• Kokusuz sprey formlu jel temizleyici, fırınların iç gövdelerinin
temizliği için idealdir.
• Güçlü formülü sayesinde çıkarması güç ve inatçı yemek
artıklarını kolayca temizler.
• Emaye kaplamalı ve paslanmaz çelik yüzeye sahip tepsilerin
temizliği için de kullanılabilir.
• Temizlik esnasında fırınınızın ısıtılmasına gerek kalmaz. Temizlik
jeli etkisini oda sıcaklığında gösterir.
• 1 paket 500 ml temizleyici içerir.

FIRINLAR İÇİN TEMİZLEYİCİ JEL SPREY
00311860 

Temizlik ve Bakım



• Güvenli ve etkili bir şekilde ocakları yağdan ve kirden arındırır.
• Etkin sonuç verir, uygulama sonrası parlak bir yüzey bırakır.
• Cam seramik, indüksiyonlu cam seramik ve paslanmaz çelik
ocakların temizlik ve bakımı için idealdir.
• 1 paket 250 ml ürün içerir.

OCAK TEMİZLEYİCİ
00311899 

• Bakım seti, 1 adet 250 ml'lik ocak temizleyici sıvı, 1 adet kazıyıcı
bıçak ve 1 adet temizleme bezinden oluşmaktadır.
• Özel olarak geliştirilen temizleyici, seramik yüzeyi yağ ve kirden
arındırmakla beraber yüzeye parlak bir görünüm kazandırır.
• Kazıyıcı bıçak, yüzeye zarar vermeden yanmış ve kurumuş yağ
kalıntılarını çıkarmak için idealdir.
• Bakım seti, seramik yüzeyli ve indiksiyonlu ocakların temizlik ve
bakımı için idealdir.

SERAMİK OCAKLAR İÇİN BAKIM SETİ
00311903  

• Yüzeye zarar vermeden yanmış ve kurumuş yağ kalıntılarını
çıkarmak için idealdir.
• Tüm seramik yüzeylerde ideal temizlik için kazıyıcı bıçakların
düzenli olarak değiştirilmesini tavsiye ediyoruz.
• Bıçak dahil 1 adet kazıyıcı içerir. 5'li kazıyıcı bıçak seti olarak da
sipariş edilebilir.

SERAMİK OCAKLAR İÇİN CAM KAZIYICI BIÇAK &
5'Lİ KAZIYICI BIÇAK SETİ
17000334 & 17000335 

Temizlik ve Bakım



• Bakım Seti, 100 gram temizleme tozu ve 5 adet parlatıcı bakım
bezlerinden oluşmaktadır.
• Temizleme tozu, kir ve lekeleri yüzeyi çizmeden yok eder.
• Parlatıcı bakım bezleri ise, ürün yüzeyinde kir ve parmak izi
gibi lekelerin oluşmasını geciktiren özel parlatıcı bakım yağı içerir.
Parlatıcı bakım bezleri gıda açısından güvenlidir.

ÇELİK YÜZEYLER İÇİN BAKIM SETİ
00311964 

• Parlatıcı Bakım Yağı, ürün yüzeyinde kir ve parmak izi gibi
lekelerin oluşmasını önlemek için kullanılır.
• Bakım yağını, bir bez yardımıyla kolayca uygulayabilirsiniz.
• Soğuk ve sıcak yüzeyler için uygundur. Parmak izi önleyici ve
folyo kaplamalı ürünlerde kullanmamanızı tavsiye ediyoruz.
• Bir şişe 100 ml içerir ve gıda açısından güvenlidir.

ÇELİK YÜZEYLER İÇİN PARLATICI BAKIM YAĞI
00311945 

• Parlatıcı bakım bezleri, paslanmaz çelik yüzeylerde parlak bir
görünüm sağlar.
• Bezlerin içindeki özel bakım yağı, yüzeyi parmak izlerinden ve
kirlerden korur.
• Soğuk ve sıcak yüzeyler için uygundur. Yalnızca kaplanmamış
paslanmaz çelik yüzeylerde kullanmanızı tavsiye ediyoruz.
• Bir paket üründe 5 adet bakım bezi bulunmaktadır.

ÇELİK YÜZEYLER İÇİN PARLATICI BAKIM BEZLERİ
00312007  

• Kiri giderir ve etkili şekilde temizler.
• Temizleme tozu su ile macun kıvamına getirilerek, paslanmaz
çelik yüzeydeki dalga yönünde uygulanmalıdır.
• Bir paket 100 g toz içerir.

PASLANMAZ ÇELİK TEMİZLEME TOZU
00311946  

Temizlik ve Bakım



• Makinenizdeki kireci hızlı ve etkili bir şekilde ortadan kaldırır.
• Makinenizin performansını artırır ve ömrünün uzamasına
yardımcı olur.
• Kahve makinenizin kireç giderme programında ve her
uygulamada bir tablet kullanmanız tavsiye edilir.
• 1 paket, 36 gramlık 3 adet tablet içerir.

KİREÇTEN ARINDIRMA TABLETLERİ
00311975  

• Kolay kullanımı sayesinde, kireçlenmeyi güçlü ve etkili bir
şekilde giderir.
• Makinenizin performansını artırır ve ömrünün uzamasına
yardımcı olur.
• Uygulama sırasında eldiven kullanılmalıdır.
• Bir ürün 500 ml'dir ve 5 kullanımlıktır.

OTOMATİK KAHVE MAKİNELERİ, SU ISITICILARI VE
BUHARLI FIRINLAR İÇIN KİREÇ ÇÖZÜCÜ 
00311968

• Kahve yağını ve artıklarını güçlü, hızlı ve güvenilir şekilde
temizler.
• Makinenizin performansını artırır ve ömrünün uzamasına
yardımcı olur.
• Kahve makineleri ve termoslar için uygundur.
• 1 paket ürün, 10 adet tablet içerir. 2’li paket olarak da sipariş
edilebilmektedir.

KAHVE MAKİNELERİ İÇİN TEMİZLEME TABLETLERİ TEKLİ &
2'Lİ EKONOMİK PAKET 
00311970 & 00311979  

• Bakım paketi, 10 adet temizleme tableti ve 500 ml sıvı kireç
çözücü içerir.
• Temizleme tabletleri, kahve artıkları ve yağı kolayca temizler. 
• Sıvı kireç çözücü ise, kireç lekesini güçlü ve etkili bir şekilde
temizler.
• Bakım paketi, tüm otomatik kahve makineleri için uygundur.

KAHVE MAKİNELERİ İÇİN BAKIM PAKETİ
00311980  

Temizlik ve Bakım



• Ürününüzdeki kireç kalıntılarını hızlı, güçlü ve güvenilir bir şekilde
ortadan kaldırır.
• Düzenli kullanımlarda ürününüzün ömrünü uzatır ve performansını
arttırır.
• Ürününüzün temizliği için düzenli olarak ve her kullanımda 2 adet
temizleme tableti kullanmanızı öneriyoruz.
• 1 paket 18g’lık 6 adet tablet içermektedir.

KAHVE MAKİNELERİ VE SU ISITICILARI İÇİN KİREÇ ÇÖZÜCÜ TABLET
00311864   

• Kireçleri hızlı ve etkili bir şekilde temizler ve ürününüzü zararlı
birikintilere karşı korur.
• Buhar istasyonunuzun periyodik kirecinin çözülmesi, hasarı
önler ve uzun süre yüksek ütüleme performansı sağlar.
• Bir paket, 4 adet 25 ml'lik ürün içerir.

KOMPAKT BUHARLI ÜTÜLER İÇİN KİREÇ ÇÖZÜCÜ
00311972 

• Mikro fiber temizlik bezlerinden oluşan mutfak seti etkin
mutfak temizliği için idealdir.
• Yüzeyleri iz bırakmadan temizler.
• Yeşil bez, paslanmaz çelik ve granit yüzeylerin temizliği için
idealdir.
• Mavi bez ise, cam ve seramik yüzeylerin temizliği için
kullanılabilir.

E-CLOTH TEMİZLİK BEZLERİ
00466148  

• Yüzeyi çizmeyerek parlak bir yüzey oluşturur.
• Ekstra kalın yapısıyla ekstra yüksek emiş gücüne sahiptir.
• Bir paket 40 cm x 40 cm boyutlarında 1 adet ürün içerir.

MİKROFİBER TEMİZLİK BEZİ
00460770   

Temizlik ve Bakım



Ek Garanti

+2 yıl veya +4 yıl seçenekleri ile Ek Garanti hizmeti!
Uzun yıllar boyunca ev aletlerinizi kullanmanın keyfini çıkarmanız ve yetkili servis 
güvencesini daha uzun yaşamanız için çok özel bir çözüm ürettik:

• Siemens markalı ev aletleriniz, satın alma tarihinden itibaren 3 yıla kadar üretici garantisi altındadır.
• +2 yıl veya +4 yıl ek garanti hizmeti ile almış olduğunuz ürününüzü, tüm garanti haklarıyla 5 ya 
da 7 yıl süresince koruma altına almış olursunuz. Uzman kadrosu ile yetkili servislerimiz ürününüz 
için en güvenilir onarım hizmetini sunar.
• Otel, çamaşırhane vb. ticari amaçlı yerlerde kullanılmak üzere satın alınan ürünlere ek garanti 
belgesi yapılmaz.
• Ürününüzün garanti belgesi yerine geçen ek garanti servis fişinizi ve ürün satış faturanızı garanti 
sürenizin bitimine kadar saklayınız.
• Ürün ve model bazında hangi ürünlere ek garanti satışı yapıldığı, fiyat bilgisi ve fatura tarihinden 
itibaren satın alma süresi konularında detaylı bilgi için çağrı merkezlerimizi arayabilir veya yetkili 
servislerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

+2 yıl veya +4 yıl Ek Garanti dahilinde olan ürün grupları: Soğutucular (Tezgah altı, Mini ve A-cool Soğutucular hariç), Derin Dondurucular (Tezgah altı ve Mini 
Dondurucular hariç), Çamasır Makinesi, Kurutma Makinesi, Bulasık Makinesi, Fırın (Isıtma Çekmecesi, Midi Fırın ve Mikrodalga Fırın hariç), Ankastre Ürünler 
(Soğutucu, Fırın, Çamaşır Makinesi, Bulaşık Makinesi, Ocak), Ocak, Aspiratör, Davlumbaz

3 Yıl Garanti dahilinde olan ürün grupları: Buzdolapları, Derin dondurucular, Çamaşır makineleri, Kurutma makineleri, Bulaşık makineleri, Midi bulaşık makineleri, 
Fırınlar, Mikrodalga fırınlar, Ankastre ürünler (Buzdolabı, Fırın, Mikrodalga Fırın, Çamaşır ve Bulaşık Makinesi), Gazlı şofbenler, Klimalar, Su sebilleri, Elektrikli 
termosifonlar (220v)

2 Yıl Garanti dahilinde olan ürün grupları: Küçük ev aletleri, Midi Fırınlar, Ocaklar (Solo/Ankastre), Aspiratörler ve Davlumbazlar (Solo/Ankastre), Elektrikli 
Süpürgeler, Kişisel bakım ürünleri, Ani su ısıtıcıları



 

444 66 88
Siemens Yetkili Servisi, yaygın servis ağı ve 2 saat aralığında
oluşturulabilen randevu sistemi ile haftanın 7 günü hizmet
vermektedir.

Online olarak
servis randevusu
oluşturabilirsiniz.

Servis tamamlanana 
geçici ürün temini 
hizmetimizden 
yararlanabilirsiniz.

Daha uzun ömürlü 
ürünler için orijinal 
yedek parçaları 
Yetkili Servislerden 
temin edebilirsiniz.

Tam donanımlı servis 
hizmetimizden 
faydalanabilirsiniz.

Acil nöbetçi servis
hizmeti alabileceğiniz 
saatler:
Pazar
Diğer günler

Küçük ev aletlerinizi 
evinizden teslim 
alarak onarıyoruz.

: 10.00-22.00
: 20.00-22.00

Serviste mükemmellik
Siemens’te.



444 66 88

https://yetkiliservis.siemens-home.bsh-group.com/

        

                                               

BSH Grubu, Siemens AG’nin Ticari Marka Lisansı 
sahiplerindendir.

siemens-home.bsh-group.com/tr


