
Satysfakcja
gwarantowana

albo zwrot
pieniędzy!*

„On ma moc!”
„Pięknie sprząta sierść.”
„Godny polecenia.”

Sprawdź go przez 30 dni w ramach promocji
Satysfakcja Gwarantowana i zyskaj kolejnego
przyjaciela domu!

Więcej na www.bosch-home.pl
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* Szczegóły promocji znajdują się w regulaminie 
dostępnym na www.bosch-home.pl

4,72/5

Zasady promocji:

Jeśli zdecydujesz się oddać odkurzacz w ciągu
30 dni od daty zakupu -> zwróć nam urządzenie,
a my oddamy Ci pieniądze.

Promocja trwa od 6.11.2017 r. do 31.12.2017 r.

Kup jeden z bezprzewodowych odkurzaczy Bosch objętych promocją: BCH6ATH18, 
BBH51830, BBH52550, BCH6ATH25, BCH625LTD, BCH6ZOOO, BCH65RT25, 
BCH65RT25K, BCH65PET, BBH73275.

Testuj go przez 30 dni.

Zwrot urządzenia zgodnego z regulaminem (wraz z oryginalnym opakowaniem, 
oryginałem dowodu zakupu urządzenia i wypełnionym oświadczeniem
o odstąpieniu od zakupu) może nastąpić poprzez osobiste dostarczenie go
lub przesłanie na własny koszt na adres agencji: A1 Agencja Reklamowa,
ul. Grzybowska 4 lok. 138, 00-131 Warszawa.

Zwrotowi mogą podlegać tylko odkurzacze Athlet marki Bosch zakupione
w czasie trwania promocji.

W terminie 60 dni od daty otrzymania przez Agencję kompletnego, zgodnego
z regulaminem akcji zwrotu, na podane w oświadczeniu konto bankowe 
wpłacimy kwotę ceny brutto wskazaną w dowodzie zakupu odkurzacza.

Szczegóły promocji znajdują się w regulaminie dostępnym
na www.bosch-home.pl
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Nowoczesnego odkurzacza Athlet nie ogranicza 
ani kabel, ani żadna powierzchnia! A do tego jest 
równie skuteczny jak tradycyjne odkurzacze.*

Zawsze pod ręką: Athlet – bezprzewodowo.
Bez kompromisów ze skutecznością.

 98% użytkowników poleca 
odkurzacze Athlet. Sprawdź i Ty.

Więcej opinii i pełna oferta odkurzaczy
na www.bosch-home.pl

Bardzo lekki – komfort 
podczas odkurzania.

Maksymalna elastyczność: odkurzanie 
bez ograniczeń wokół i pod meblami 
dzięki niezwykle giętkiej konstrukcji 
połączenia szczotki przylegającej
do podłoża.

SmartSensor Control: wysoka 
efektywność odkurzania przez 
cały czas dzięki sensorowej 
kontroli wydajności
z wskaźnikiem LED.

Technologia litowo-jonowa Bosch: 
akumulatory o długiej żywotności 
i wydajności, ekstra-długi czas 
pracy i szybkie ładowanie.

Zyskaj kolejnego
przyjaciela domu!

„Bardzo wygodny, szybki, elegancki i praktyczny 
serwis sprzątający! Mój no.1. :)”
Adam

„Bardzo fajne i praktyczne urządzenie.
Mam go od 2 tygodni i nie mogę się z nim rozstać.”
Szro

„On ma moc! Mocna siła „wciągania” tego czego 
nie chcemy na podłodze. Jeśli macie w domu psa 
czy kota sierść pięknie wysprząta.”
Piotr

Wszelkie cytowane oceny oraz dane pochodzą z serwisu Bazaarvoice Inc. służącego do zbierania opinii dostępnego na stronie internetowej
www.bosch-home.pl i zostały zebrane do dnia 09.10.2017 roku w odniesieniu do wszytskich modeli odkurzaczy Athlet. Opinie zostały opublikowane 
zgodnie z regulaminem strony internetowej www.bosch-home.pl oraz zweryfi kowane zgodnie z zasadami Bazaarvoice Inc. Ocena łączna dotyczy 
wszystkich modeli odkurzaczy Athlet.

*Skuteczność zbierania kurzu z dywanów i twardych podłóg ze szczelinami 
porównywalna z odkurzaczem marki Bosch (BGL32400 / BSG6B100) zgodnie 
z normą EN 60312.

Bardzo długi
czas pracy

98% 
Użytkowników 

poleciłoby 
go swoim 
znajomym.

„Jestem bardzo zadowolony z urządzenia. 
Korzystałem wczesniej z 3 różnych odkurzaczy
typu hand stick i  żaden nawet nie zbliżył się 
funkcjonalnością do ocenianego modelu. Śmiało 
polecam zakup! Świetny design i parametry.”
Dariolla


