
Kupon 
zgłoszeniowy

Imię*  �����������������������������������������������������

Nazwisko*  ���������������������������������������������

Pełne oznakowanie modelu robota kuchennego* np� MUM58720

Data urodzenia*  ����������������������������������������

Ulica*  ����������������������������������������������������

Nr domu*  ����������������������������������������������

Kod pocztowy*  ��������������������������������������

Telefon* �������������������������������������������������

Nr mieszkania*  ��������������������������������������

Miejscowość*  ����������������������������������������

E-mail*  ��������������������������������������������������

Adres zamieszkania:

Skąd pierwszy raz dowiedziałeś/-aś się o promocji?

 F ze sklepu ‒ od sprzedawcy  

 F z internetu

Sprzęt nabyłem/-am:    F w sklepie stacjonarnym    F w sklepie internetowym

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem Akcji, akceptuję go  
i zgadzam się na uczestnictwo w Akcji na zasadach określonych w Regulaminie�

Wyrażam dobrowolną zgodę na używanie przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp� z o�o� („BSH”) telekomunikacyjnych 
urządzeń końcowych, z których korzystam (np� telefonu, komputera) dla celów marketingu bezpośredniego, w tym w celu 
przesyłania mi przez BSH informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, włączając w to e-mail,  
w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r� (Dz�U� z 2002 r� nr 144, poz� 1204 z późń� zm)�

Informujemy, że Państwa dane osobowe, podane podczas rejestracji w celu udziału w Akcji, przetwarzane będą przez firmę BSH 
Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp� z o�o� z siedzibą w Warszawie przy ulicy Al� Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa („BSH”), 
w celu realizacji Akcji (w tym w celu rozpatrzenia reklamacji uczestników Promocji) oraz w celu marketingu bezpośredniego 
towarów lub usług własnych BSH, a także w celach analitycznych i statystycznych� Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie 
z dnia 29 sierpnia 1997 r� o ochronie danych osobowych, osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do swoich 
danych oraz ich poprawiania� Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędne jest w zakresie związanym z udziałem  
w Akcji� Ponadto, użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych�

Data* ������������������������    Podpis* ����������������������������������

Data ������������������������    Podpis ����������������������������������

 F ze sklepu ‒ z materiałów promocyjnych

 F w inny sposób (jaki?  ���������������������������������������)

* pole wymagane

PROMOCJA

Kup robot kuchenny

objęty promocją  

i akcesorium 

w prezencie!

Twoja przeWAGA 
w kuchni.

Roboty kuchenne marki Bosch  
z wbudowaną wagą

Promocja trwa od 20.10.2017 do 31.12.2017 lub do wyczerpania puli premii� Szczegóły (w tym wykaz  
modeli objętych promocją  i powiązanych z nimi akcesoriów) oraz regulamin dostępne na: www.bosch-home.pl
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Zasady promocji:Roboty kuchenne marki Bosch 
– gwarancja perfekcyjnego efektu.

W przypadku zgłoszenia 
listem poleconym dołącz:
kopię dowodu zakupu;

kod kreskowy wycięty z opakowania 
nabytego robota kuchennego.

W przypadku zgłoszenia 
przez stronę www dołącz:
zdjęcie lub skan dowodu zakupu;

zdjęcie lub skan kodu kreskowego 
wyciętego z opakowania nabytego 
robota kuchennego (wycięty 
kod zachowaj przez 30 dni);

zdjęcie opakowania urządzenia 
wskazujące na rzeczywiste 
wycięcie kodu kreskowego.

Linia robotów OptiMUM
Nowość! Wbudowana waga!

Niespotykane usprawnienie pracy.  
Elektroniczna, bardzo czuła waga,  
dzięki której można precyzyjnie odmie-
rzać składniki – bezpośrednio w misie 
lub kielichu blendera.

Wygoda i oszczędność czasu

Zintegrowany timer umożliwiający 
ustawienie indywidualnego czasu pracy. 
Robot sam go odlicza i sam wyłącza się 
po jego upływie. Pracę usprawniają też 
automatyczne programy SensorControl 
Plus do ubijania piany z białek, śmietany 
oraz wyrabiania ciasta drożdżowego. 
Wszystkie wyróżnia wygodna, intu-
icyjna obsługa.

Linia robotów MUM5
Szeroka gama robotów wyróżniających się 
kompaktowymi rozmiarami, wyjątkowym 
designem i funkcjonalnością.

Wielka wydajność

Niezwykle pojemna misa robota pomieści 
nawet 1 kg mąki oraz dodatki. Silnik  
o mocy 1000 W zapewni szybkie uzyska-
nie wymaganej konsystencji.

Unikalny design

Zaprojektowane ze szczególną dbałością  
o detale, występują w wielu różnych 
wersjach kolorystycznych do wyboru. 
Wspaniale prezentują się w każdej kuchni.
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c. 
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2.
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4.

Promocja trwa od 20.10.2017 r. 
do 31.12.2017 r. lub do wyczerpania puli premii�

Lista robotów kuchennych 
objętych promocją:

Szczegóły promocji znajdują się w regulaminie  
dostępnym na stronie: www.bosch-home.pl  
Promocja jest skierowana wyłącznie  
do osób fizycznych i obejmuje zakupy niezwiązane
z działalnością gospodarczą.

Kup w czasie trwania promocji robot 
kuchenny marki Bosch objęty promocją.

Wypełnij kupon zgłoszeniowy, który 
znajdziesz na odwrocie tej ulotki  
lub zgłoś się za pośrednictwem 
strony www.bosch-home.pl

Wyślij zgłoszenie online lub listem
poleconym do dnia 8.01.2018 r.  
W przypadku zgłoszenia listem  
poleconym dokumenty wyślij na adres:  
A1 Piotrowski, Wielgus Sp. j., 00-131 
Warszawa, ul. Grzybowska 4 lok. 138,  
z dopiskiem „Twoja przeWAGA w kuchni”.  
O zachowaniu terminu decyduje 
data stempla pocztowego.

Odbierz prezent w postaci dodatkowego 
akcesorium (prezent dedykowany do Twojego 
robota znajdziesz w tabeli obok).

Linia MUM5 Prezent

MUM54251

Przystawka  
do lodów 

(MUZ5EB2)

MUM55761

MUM56Z40

MUM57830

MUM58020

MUM58224

MUM58258

MUM58259

MUM58364

MUM58M59

MUM58420

MUM58720

MUM58920

MUM58L20

Linia MaxxiMUM Prezent

MUMXL10T

Zestaw  
TastyMoments
(MUZ45XTM1)

MUMXL20C

MUMXL20W

MUMXL40G

MUMXX20G

MUMXX20T

MUMXX40G

Linia OptiMUM Prezent

MUM9B33S12

Zestaw  
TastyMoments
(MUZ9TM1)

MUM9B34S27

MUM9BX5S22

MUM9BX5S65

Zestaw  
PastaPassion
(MUZ9PP1)

MUM9BX5S61
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