
Dőljön hátra!  
A Bosch 
porszívókra most  
5 évig nincs gondja!
Bosch porszívók most 2+3 év gyártói garanciával*!

Promóciós időszak: 2017. szeptember 1. – december 31.

www.bosch-home.com/hu

* Regisztrációhoz kötött.
Részletek a www.bosch-home.com/hu/porszivo-5ev-garancia weboldalon.



Bosch porszívók 2+3 év 
gyártói garanciával.
Önnek nem kell mást tennie, mint a promócióban 
résztvevő Bosch porszívók közül vásárolnia  
és saját, valamint a készülék adataival  
regisztrálnia a www.bosch-home.com/hu/
porszivo-5ev-garancia oldalon. Ezután e-mail-
ben megkapja a termék +3 évre szóló garanciaki-
terjesztését. A promóció csak a 2017.09.01. és 
2017.21.31. 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 érvényes.

További részletekért, illetve a promóció részvételi 
szabályzatáért keresse fel a www.bosch-home.com/
hu/porszivo-5ev-garancia weboldalt.

A promócióban résztvevő készülékek:
BGL2UB110, BSG6A210A, BGL2UA220, BSG6A212, BGL3A117, 
BGL3A230C,  BGL3A210, BGL3A230, BGB45330, BGL3HYG, 
BGL4A500, BGB45332, BGL8ZOO, BGL45500, BSGL3B2108, 
BSGL3B2208, BGC1UA110 , BGC1UB130, BGC1U112, BGC2U230, 
BGC3U330, BGS5RCL 



Találja meg Ön is a ked-
venc Bosch porszívóját…
Legjobb porfelszedés minden padlón

Egy gyönyörű fa parketta, vagy süppedős szőnyeg? 
Netán modern kőburkolat a nappaliban? 
A Bosch porszívók számára nem akadály:  
Keresse legújabb modelljeinket „A” porfelszedési 
hatékonysággal minden burkolatra!



Allergiásoknak ajánljuk

Házipor, vagy pollenallergia esetén különösen fontos, 
hogy a szoba levegője porszívózás után is tiszta 
maradjon. Különösen higiénikus porszívó modelljeink  
a leghatékonyabb szűrőkkel vannak felszerelve,  
melyek nem engedik, hogy a por visszajusson  
a szoba levegőjébe.



Kisállattartóknak

Gondoltunk házi kedvenceikre is: a speciális  
ProAnimal turbó porszívó fejet kifejezetten  
az állatszőrök hatékony eltávolítására fejlesztettük ki.



Porzsákos vagy porzsák 
nélküli porszívó ideális  
a számomra? 

Porzsákos porszívók

A porzsákos porszívók rendkívül hatékonyan  
takarítanak. A porzsákot egyszerűen és higiénikusan  
ki tudjuk cserélni.

Miért válasszunk eredeti porzsákot?

A Bosch G ALL porzsák  minden 
jelenlegi Bosch porszívó típushoz 
használható. Így biztos lehet benne, 
hogy a megfelelő porzsákot vásárolja.  
A porzsák biztosítja a porszívó motor 
optimális védelmét, így a készülék 
hosszú élettartamát.

100%
Boschra

tervezve

A négyrétegű, szakadásmentes anyag-
ból készült eredeti Bosch G ALL porzsák 
a legjobb szűrést biztosítja, és megvédi 
a motort a túlterheléssel szemben.  

99,9%
szűrés

A Bosch PowerProtect porzsák akár 
60%-kal több szívóerőt biztosít még 
akkor is, amikor a porzsák telítődni kezd.

Akár  

60%-kal  

több  

szívóerő *

*  Porszívó teljesítmény részben töltött porzsák 
esetén (400 g), összehasonlítva a PowerPro-
tect technológia nélküli Bosch G típusú 
porzsákkal, BSGL5… modell esetén.  
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Porzsák nélküli porszívók

A porzsák nélküli porszívók használata közben nem  
kell számolnunk utólagos többletköltséggel. Az sem 
okoz gondot, ha netán egy-egy kis építőkocka darab  
a porszívóba kerül, a portartályból ezt könnyen el 
tudjuk távolítani.

Különösen hatékony  
por-szétválasztó rendszer

Szenzor-vezérelt  
teljesítményfigyelő  
rendszer

Innovatív  
zajcsökkentés

Maximális 
légáram



© Bosch 2017. Készült a BSH Kft. megbízásából.
Az adatok tájékoztató jellegűek! A típusmódosítás és mindennemű műszaki változtatás joga fenntartva!  

A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Keressen minket a Facebook-on: 

www.facebook.com/BoschHomeMagyarorszag

Bosch Márkaszerviz 
1023 Budapest 

Árpád fejedelem útja 26-28.

Call Center: +36 80-200-201

www.bosch-home.com/hu

ÚJ! 


