
100%-os  
elégedettségre  
tervezve.Tegye próbára  
Ön is robotgépeinket!

Kiemelkedő Bosch minőség most egyedülálló,  
65 napos elégedettségi garanciával.  
A promóció időtartama: 2017. október 15. – december 15.

Próbálja ki nyugodtan az Önnek tetsző Bosch konyhai robot-
gépet! Biztosak vagyunk benne, hogy a minőség meggyőzi. 
Amennyiben készülékünk nem megy át az elégedettségi próbán, 
úgy gond nélkül visszaküldheti, mi pedig megtérítjük a vételárat.  
 
www.bosch-home.com/hu/promociok/elegedettseg



1952-ben fejlesztettük ki első konyhai robotgépünket.  
Azóta eltelt 65 év, célunk azonban nem változott: a legapróbb  
részletekig áttanulmányozva a konyhát, minden feladathoz megtalálni  
a legjobb technikai megoldást, és azt könnyen kezelhető, emberköz-
pontú és maximálisan megbízható készülékekbe beépíteni.  
Univerzális konyhai robotgépeink mára olyan körültekintéssel és  
precizitással dolgozzák fel az élelmiszereket, mint még soha korábban. 
Így válnak hasznos segítőtársává a mindennapokban.  

Fedezze fel az Ön kényelmét is szolgáló, innovatív megoldásainkat! 

65 éve kimagasló minőségben  
és maximális fordulaton.



A kiváló minőségről most Ön is könnyedén meggyőződhet. 
Amennyiben akciónk időtartama alatt vásárol Bosch MUM konyhai 
robotgépet és bármilyen indokkal visszaküldi a vásárlás dátumától 
számított 65 napon belül, mi visszafizetjük a vételárat.

A vételár visszafizetésének feltételei: 
 
• a készülék postai úton való visszaküldése a BSH Kft., 1023 Budapest, 
Árpád fejedelem útja 26-28. címre, törékeny áruként feladva 
• a visszaküldési nyomtatvány hiánytalan kitöltése, amelyet jelen szórólap  
hátuljáról letéphet, vagy a www.bosch-home.com/hu weboldalról tud letölteni 
• a termék visszaküldése eredeti csomagolásban, tiszta állapotban, sérülés-
mentesen, az összes alkatrésszel együtt 
• az eredeti vásárlást igazoló blokk/számla visszaküldése a termékkel együtt

A promócióban résztvevő készülékek:  
MUM4427, MUM4830, MUM48R1, MUM4655EU, MUM4856EU, MUM52120, 
MUM58224, MUM58920, MUM58K20, MUM55761, MUM58250, 
MUM54251, MUM9B33S12, MUM9B34S27, MUM9BX5S22, MUM9BX5S61 
 
További részletek és részvételi szabályzat:  
www.bosch-home.com/hu/promociok/elegedettseg

100% elégedettségi  
garanciával, 65 napig.



Nekünk számít a véleménye!

Kérjük, töltse ki az alábbiakat, majd a vásárlást igazoló eredeti 
számlával és a készülékkel együtt küldje vissza számunkra!
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