
Tökéletes tisztítás  
és szárítás. 10%-kal  
igazi csábítás. 

Kivételes szárítási eredmények a ZeolithTM technológián  
alapuló, új Bosch PerfectDry mosogatógépekkel.

Promóció időtartama:  2018. 01.01 - 02. 28.

www.bosch-home.com/hu

PerfectDry

*Mosogatógépek 
Forrás: Euromonitor, eladási darabszám, 2016

* Mosogatógépek  
Forrás: Euromonitor, eladási darabszám, 2015

10% most visszajár!*

*A promócióban való részvétel regisztrációhoz kötött.
Részletek:www.bosch-home.com/hu/promociok/10mosogatogep 

Tökéletes szárítás



A műanyag edényeket minden
mosogató el tudja mosogatni.
A Bosch PerfectDry tökéletesen
meg is szárítja őket.

Legyen szó uzsonnás dobozról, salátás tálról vagy cumisüvegről – a műanyag  
edények és evőeszközök gyakran a legkézenfekvőbb megoldások a mindennapi élet-
hez. De akármennyire is kézenfekvőnek tűnnek, tisztításuk nagyon körülményes, 
hiszen  a legtöbb mosogatógépből sokszor még vizesen, nedvesen vesszük ki őket,  
a kézzel szárítás pedig még több erőfeszítést és időt igényel Öntől.   



Éppen olyan
tökéletesen szárít,
mint ahogyan tisztít.



A Bosch mosogatógépek új generációja a tökéletes tisztítás mellett a szárítási  
eredmények tekintetében is kiemelkedő eredményekkel rendelkeznek. A Zeolith™  
szárítással támogatott PerfectDry rendszerrel működő készülékek mellett  
a választék többi tagja is olyan speciális tulajdonságokkal rendelkezik, mint az Extra 
szárítás opció, vagy a 40°C-os üvegprogram, melyek hatékony együttműködéséből 
minden esetben tökéletes eredmények születnek.

A Bosch vadonatúj PerfectDry mosogatógépei mostantól a szárítási 
folyamatot is egyszerűen elvégzik Ön helyett. Az erős, mégis gyengéd  
3D légáramlás a belső térben egyenletesen oszlatja el a ZeolithTM 
tartályból származó meleg levegőt, soha nem látott szárítási eredményeket 
garantálva.

Különleges kiegészítő funkció, melyet a legtöbb programhoz 
kiválaszthatunk. Használatával a program végén a szárítási ciklus  
ideje megnő, biztosítva ezzel az edények még tökéletesebb száradását. 
 A funkció bármely Serie 4, Serie6 és Serie 8 készülékeknél elérhető.

PerfectDry



A promócióban való részvételhez nem kell mást tennie, mint regisztrálnia a névre 
szóló, készülék típusszámát tartalmazó számlájával és személyes adataival  
a www.bosch-home.com/hu/promociok/10mosogatogep  weboldalon. 
Sikeres regisztrációját követően a mosogatógép bruttó vételárának 10%-át  
banki átutalással megtérítjük Önnek.*

A regisztrációt megteheti 2018. január 1. és 2018. március 14. között, amelynek  
sikerességéről minden esetben értesítő e-mailt küldünk a regisztrációkor megadott  
e-mail címre. Amennyiben ezt nem kapta meg, vagy egyéb kérdése lenne, kérjük, jelezze  
a +36 80-200-201-es telefonszámon vagy a boschmosogato@popgroup.hu címen.

A promócióban a promóciós szabályzatban szereplő termékek vesznek részt.

*További részletekért, illetve a promóció részvételi szabályzatáért, a promócióban résztvevő termékek 
listájáért keresse fel a www.bosch-home.com/hu/promociok/10mosogatogep  weboldalt.

10% most visszajár!*

Tökéletes szárítás

Vásároljon 2018. január 1. - február 28. között Bosch PerfectDry vagy Extra 
szárítás kiegészítő funkcióval rendelkező bármilyen Bosch mosogatógépet  
és mi megtérítjük Önnek a készülék vételárának 10%-át!*
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Bosch Márkaszerviz 
1023 Budapest 

Árpád fejedelem útja 26-28.

Call Center: +36 80-200-201

www.bosch-home.com/hu

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

ÚJ! 


