
Minden érv 
mellettünk szól!
Bosch PerfectSelection prémium  
háztartási kiskészülékek most  
10% pénzvisszatérítéssel!

Akció időtartama:  
2017.11.01.-2017.12.31.

-10%
pénzvisszatérítés

További részletek: www.bosch-home/hu/promociok/ps10szazalek



Bosch PerfectSelection válogatott  
prémium háztartási kiskészülékek  
10% pénzvisszatérítéssel.

Nincs más dolga, mint a vásárlást igazoló számlával regisztrálni  
a www.bosch-home.com/hu/promociok/ps10szazalek  
promóciós oldalon. (A regisztráció kizárólag névre szóló, a készü-
lék típusszámát tartalmazó számlával lehetséges, és sikerességéről  
minden esetben értesítő e-mailt küldünk az Ön által megadott e-mail 
címre.)

Az ajánlat  2017.11.01. és 2017.12.31. között vásárolt, és  
a promócióban résztvevő termékekre érvényes. *

A kedvezményt kizárólag banki átutalással tudjuk eljuttatni Önnek.

Vásároljon az akcióban résztvevő  
PerfectSelection termékek  közül, 
és a bruttó vételárból visszatérítünk 
Önnek 10%-ot. 

A promócióban résztvevő készülékek:

Konyhai kiskészülékek: MUC88B68, MUM9B33S12, MUM9B34S27, MUM9BX5S22, 
MUM9BX5S61, MUM55761, MUM58250, MUM54251, MCM68861, MAS9454M, 
MSM87165, MSM88190, MSM881X1, MCP72GPB, MES4010, MESM731M, MMB-
H6P6, MMBM7G2M, MMBM7G3M 
Porszívók: BGL8ZOO, BGL45500, BSGL5PRO5, BGC3U330, BGS5RCL, BBH21622, 
BBH52550, BCH6ZOOO, BCH6ATH25K 
Automata kávéfőző készülék: TES60523RW 
Ruhaápolás: TDA703021I, TDA70EASY, TDS6080, TDS8060 , TDS6041, 
TDS3831100, TDN1700P

-10%
pénzvisszatérítés

Bosch PerfectSelection



A tökéletesség most extra garanciával 
is párosul!

A Bosch PerfectSelection termé-
kekhez most kiterjesztett, 2+1 év 
gyártói garanciát vállalunk!

Önnek nem kell mást tennie, mint a promócióban részt-
vevő Bosch PerfectSelection készülékek közül vásárol-
nia és saját, valamint a készülék adataival regisztrálnia 
a  www.bosch-home.com/hu/PSgarancia oldalon. Ezután  
e-mailben megkapja a termék +1 évre szóló garanciakiter-
jesztését.

A promóció csak a 2017.05.01. és 2017.12.31. között vásárolt és 
a promócióban résztvevő termékekre érvényes. *

Az esetleges garanciális igény a 3. évben kizárólag az e-mailben 
megküldött garanciakiterjesztés és a készülék eredeti számlájának 
együttes bemutatása esetén érvényesíthető.
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 A tájékoztatás nem teljeskörű. További részletekért, valamint a részvételi szabályzatért 
keresse fel a www.bosch-home.com/hu weboldalt!



A különlegesség a részletekben rejlik.

A tökéletes főzésélmény receptje? 
Technológia a Boschtól.

Kiemelkedő formaterv, fejlett technológia és  
több évtizednyi tapasztalat: ezek kellenek  
ahhoz, hogy az ételek előkészítése öröm, míg 
a végeredmény tökéletes legyen. A Bosch  
konyhai kiskészülékeivel a finom szószoktól  
az ízletes desszertekig és frissen préselt  
gyümölcslevekig néhány pil lanat alatt  
mindent elkészíthet.

VeroAroma. Élvezze a barista minőséget egy-
szerűen. Vagy duplán.

A VeroAroma kávéfőző segítségével a kávékészí-
tés élvezetté válik: a nagyméretű vezérlőpanel 
segítségével mindössze egyetlen gombnyomás-
sal elkészítheti kedvenc kávékülönlegességét, 
és akár egyszerre két csészényit is. A VeroAroma 
automata kávéfőzővel a különlegesen aromás 
 ízt, az egyszerű kezelhetőséget és a jövőbe  
mutató designt egyszerre tapasztalhatja meg. 

A por újra és újra visszajön. Magas minőségi 
követelményeink azonban maradnak.

A Bosch megfelelő megoldást kínál minden 
padlóápolási feladatra, mégpedig tartósan ma-
gas minőségben. Porszívóinkat háztartásának  
különleges igényeinek megfelelően fejlesz-
tettük ki: kímélik az érzékeny fapadlókat,  
minden állati szőrt beszippantanak, könnyen 
kezelhetők és példásan alacsony az áram- 
fogyasztásuk.

Most már hatékonyan, biztonságosan és köny-
nyedén küzdhet meg a ráncokkal.

A Bosch azt szeretné, ha a vasalás minél  
kellemesebb lenne Önnek. A Bosch vala- 
mennyi vasalókészüléke ezért nem csak minő-
ségi anyagokat, hanem számos, a házimunkát 
megkönnyítő műszaki innovációt tartalmaz. Emel-
lett mindig tökéletes végeredményt nyújtanak a  
ruhaápolás, a könnyű kezelhetőség és a bizton-
ság terén.

www.bosch-home.com/hu További részletek: www.bosch-home/hu/promociok/ps10szazalek

Keressen minket a Facebook-on:  
www.facebook.com/BoschHomeMagyarorszag
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