
Receptek gombnyomásra.
Új Bosch sütőjén vagy 
ajándék tabletjén!

Vásároljon Bosch Serie 8 sütőt, és a tökéletes
receptek elkészítéséhez most egy elegáns tabletet 
is adunk ajándékba!* 

Promóciós időszak: 2018. március 1 - április 30.

www.bosch-home.com/hu 

* Háztartási nagykészülékek  
Forrás: Euromonitor, eladási darabszám, 2017

*Részletek: www.bosch-home.com/hu/promociok/sutotablettel
Képünk illusztráció.

AJÁNDÉK 
TABLET!*



Vásároljon 2018.03.01 - 04.30. között Bosch Serie 8 sütőt, amely  mellé most egy elegáns 10.1” 
tabletet is ajándékba adunk*, hogy megkönnyítsük Önnek a tökéletes receptek elkészítését.
 
A promócióban való részvételhez Önnek nem kell mást tennie, mint megadnia saját és készüléke 
adatait, továbbá feltölteni a vásárlást igazoló számlát, vagy a típusszámot tartalmazó pénztári 
blokkot a www.bosch-home.com/hu/promociok/sutotablettel weboldalra. Az érvényes  
regisztrációt követően futárszolgálattal juttatjuk el Önhöz az ajándék tabletet.

A regisztrációt megteheti 2018. március 1. és május 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 boschbi2018@popgroup.hu címen.

További részletek és promóciós szabályzat: 

www.bosch-home.com/hu/promociok/sutotablettel    

*Részletek: www.bosch-home.com/hu/promociok/sutotablettel

Promócióban résztvevő készülékek:
Serie8 sütők:HBG633NS1, HBG635NS1, HBG655NS1, HBG6750S1, HBG6750W1, HBG6750B1, HBG656RS1
HBG6764S1, HBG6764B1, HBG676ES6
Serie8 Added Steam sütők:HRG656XS2, HRG6769S2
Serie8 gőzsütők:HSG636BS1, HSG636BB1, HSG636BW1, HSG656RS1, HSG656XS1, HSG636XS6
Serie8 sütők mikrohullámmal:HMG656RS1, HMG6764S1, HNG6764S1, HNG6764S6
Serie8 kompakt sütők:CSG656BS1, CMG633BS1, CMG656BS1

AJÁNDÉK 
TABLET!*

Képünk illusztráció.



Akár 3-szor hosszabb ideig 
tartja frissen az ételeket.

Automatikusan beállítja 
a szívóerőt a pára 
leghatékonyabb elszívásához.

Automatikusan felismeri 
a tejszínhab, és a tojáshab 
optimális állagát. 
A habverő ekkorra leáll,
így  akadályozva meg,
hogy a tejszín vajjá váljon.

Az étel kifutását akadályozza 
meg a precíz hőmérséklet- vezérléssel.

Tökéletességre hangolva.
A Bosch beépíthető készülékei elhozzák a tökéletességet az Ön konyhájába is.



Éppen olyan tökéletesen 
szárít, mint ahogyan tisztít.

Egy intelligens szenzor több 
rendkívül érzékeny mérőponton 
keresztül állapítja meg 
a maghőmérsékletet a sült belsejében.

A sütés során folyamatosan méri 
a sütőtér levegőjének összetételét 
és ennek megfelelően automatikusan 
szabályozza a sütést.



Kerüljön közelebb álmai konyhájához: 
inspirálódjon velünk!

Már fejben berendezte konyháját Bosch készülékekkel, de még nincs kézzelfogható 
terve konyhája tökéletes kialakítására?

A Boschnál erre is kínálunk megoldást! Nem kell mást tennie, mint ellátogatnia 
a http://kitchen.bosch-home.com/hu weboldalra, majd elindítania a My Kitchen 
Inspirator programot. 

Az online felületen elérhető My Kitchen Inspirator segítségével tippeket, ötleteket és különböző 
inspirációkat gyűjthet a tökéletes konyha megtervezéséhez. Elkészült terveit ki is nyomtathatja 
vagy akár el is küldheti e-mailben a kivitelezőjéhez, így álmai konyhája már tényleg csak egy 
karnyújtásnyira lesz Öntől.

A My Kitchen Inspirator program egy tökéletes és könnyed megoldást nyújt a konyhai design 
megvalósítására; Önnek csak el kell döntenie, hogy nyitott vagy zárt konyhát szeretne, meg kell 
adnia konyhája méretét és kialakítási tervét, végül pedig csak ki kell választania milyen stílusban 
és milyen Bosch készülékekkel szeretné kialakítani konyháját. Próbálja ki Ön is!



Bosch Márkaszerviz
1023 Budapest

Árpád fejedelem útja 26-28.

www.bosch-home.com/hu

Call Center: +36 80-200-201

Bosch Home bemutatóterem
1023, Budapest, 

Árpád fejedelem útja 26-28.

Nyitvatartás:
Hétfő - Péntek:     9:00-17:00
Szombat:              9:00-13:00

© Bosch 2018. Készült a BSH Kft. megbízásából.
Az adatok tájékoztató jellegűek! A típusmódosítás és mindennemű műszaki változtatás joga fenntartva! A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

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

Keressen minket az Instagramon:
www.instagram.com/boschhomehu


