
Bosch
VitaFresh hűtők.
Hosszantartó frissesség.

Bosch hűtő- és fagyasztókészülékek  
2+3 év gyártói garanciával! 

Promóciós időszak:  
2017. május 20. - december 31. 

www.bosch-home.com/hu

* Háztartási nagykészülékek  
Forrás: Euromonitor, eladási darabszám, 2017

* A promócióban való részvétel regisztrációhoz kötött. 

További részletekért, illetve a promóció részvételi szabályzatáért keresse fel  
a www.bosch-home.com/hu/huto5evgarancia weboldalt.



Bosch hűtőkészülékek
2+3 év gyártói garanciával.
Vásároljon most Bosch hűtőkészüléket, hogy Önnek hosszú  
időn át, se ételeivel, se a hűtőjével ne legyen gondja!

Nem kell mást tennie, mint a promócióban résztvevő  
Bosch hűtő- vagy fagyasztókészülékek közül vásárolnia  
egyet és saját, valamint a készülék adataival regisztrálnia a  
www.bosch-home.com/hu/huto5evgarancia weboldalra.*

Ezután emailben megkapja a termék +3 évre szóló  
garanciakiterjesztését. Amennyiben ezt nem kapta meg,  
vagy kérdése lenne, kérjük jelezze a +36 80-200-201-es  
telefonszámon vagy a hutogarancia@popgroup.hu címen.

A promóció csak a 2017.05.20. és 2017.12.31. között vásárolt  
és a promócióban résztvevő termékekre érvényes. Az esetleges  
garanciális igény a 3-5. évig kizárólag az e-mailben megküldött  
garanciakiterjesztés és a készülék eredeti számlájának  
együttes bemutatása esetén érvényesíthető!

* A promócióra való regisztráció határideje 2018.01.14.! 
   További részletekért, illetve a promóció részvételi szabályzatáért,a promócióban résztvevő termékek listájáért  

keresse fel a www.bosch-home.com/hu/huto5evgarancia weboldalt.
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Weboldal: www.bosch-home.com/hu

Vigyen új életet a konyhájába:
a legújabb NoFrost technológiával 
és VitaFresh rendszerrel.
5 érv, miért érdemes a Bosch NoFrost hűtő,- és fagyasztókészülékeit  
választania frissentartó VitaFresh rendszerrel.

1.  VitaFresh rendszerek:  
A technológia segítségével könnyedén megőrizheti  
a vitaminokat és tápanyagokat, ezáltal akár háromszor 
hosszabb ideig tarthatja frissen élelmiszereit.

2.  XXL kapacitás: 
Minden élelmiszer számára elegendő helyet biztosít. Ideális 
megoldás nagyobb családoknak, és mindenkinek, 
akinek sok helyre van szüksége.

3.  Könnyű tárolhatóság: 
Rugalmas és tágas. A tárolóhely könnyen adaptálható minden 
igényhez a könnyű tárolási megoldásainak köszönhetően.

4.  Tökéletes illeszkedés: 
Nincs kötelezően tartandó távolság a falhoz vagy  
más bútorhoz viszonyítva. Így akár még közvetlenül  
az oldalfal mellé is állíthatja a hűtőt 90 fokban,  
az akkor is teljes mértékben elérhető marad.

5.  Prémium megvilágítás: 
Tökéletes belső LED világítás a hűtőben, ami átvilágítja 
az összes polcot és VitaFresh fiókokat, így Ön garantáltan 
mindent meg fog találni a hűtőjében.


