
Mosószer túladagolás? 
A múlté.

i-DOS

*  A tájékoztatás nem teljeskörű, vásárlás előtt kérjük tájékozódjon a részletekről 
a www.bosch-home.com/hu/promociok/tokeleteskombinacio oldalon.

Adagolja mosószerét mostantól automatikusan a tökéletes  
ruhaápoláshoz, amelyhez most ajándék gőzállomást is adunk!*

Promóciós időszak: 2018. március 1 - április 30.

www.bosch-home.com/hu

Mennyi az a mosószer mennyiség 
ami már túl sok vagy túl kevés?

Mosószer adagolás 
automatikusan és 

tökéletesen, minden 
mosás után.

Ajándék gőzá
llo

m
ás

!*



Adagolás és mosás:  
automatikusan tökéletes.

Az i-DOS mosógépek megvédik ruháit, vigyáznak a környezetre és még a bankkártyájára is!

Könnyítsen a mindennapjain és vásároljon 
2018.03.01. - 04.30. között Bosch i-DOS 
mosógépet, mely mellé most egy 66.490 
Ft értékű TDS4040 gőzállomást adunk 
ajándékba!* 

A mosógép egyedülálló előnye, hogy 
automatikusan adagolja a mosószert  
és az öblítőt, míg az ajándék gőzállomás 
automatikusan beállítja Önnek  
vasaláshoz az optimális hőmérsékletet  
és gőzmennyiséget.  
 
Mindezen funkciók tökéletes kombinációinak 
köszönhetően Önnek a ruhaápolással  
többé nem lesz gondja!

*   A megjelenített ár, a gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott ár, áfával. 
A tájékoztatás nem teljeskörű, vásárlás előtt kérjük tájékozódjon a részletekről 
a www.bosch-home.com/hu/promociok/tokeleteskombinacio oldalon.



100%-ban megoldja a mosószer  
adagolási hibákat.

Sokszor megtörténik Önnel is, hogy nem tudja eldönteni mennyi mosószert öntsön a 
mérőpohárba? Többé ez nem történhet meg! Az i-DOS mosógépek ugyanis biztosítják 
Önnek a tökéletes mennyiségű mosószer adagolását. Csak töltse fel a tartályt, és akár 
több adag ruhát is kimoshat, mosógépe optimalizálni fogja a mosószer mennyiségét!

Ajándék  
gőzállomás!*



Hogyan mérhetjük ki tökéletesen  
a mosószert? Ha soha többé  
nem tesszük!

A mosógépbe integrált érzékelők ugyanis automatikusan lemérik a dobba töltött ruha mennyiségét  
és szennyezettségét, majd milliliterre pontosan adagolják a mosószert, ezáltal Ön a vízzel és  
a mosogatószerrel is könnyen spórolhat.

Tökéletes mosás erőfeszítések 
nélkül. Indítsa el az automata 
programot és dőljön hátra 
kényelmesen!

Spóroljon könnyedén a vízzel.

Talán Ön nem tudja, mennyi  
adag ruhát tud kimosni 1,3 liter 
folyékony mosószerrel, de  
a mosógépe igen!

A rengeteg víz megtakarítása  
mellett, akár 30%-kal kevesebb 
mosószerre lesz szüksége!



   *  A tájékoztatás nem teljeskörű, vásárlás előtt kérjük tájékozódjon a részletekről  
a www.bosch-home.com/hu/promociok/tokeleteskombinacio oldalon. 

Az ajándék igénybevételéhez vásároljon Bosch i-DOS mosógépet, majd adja meg saját és 
készüléke adatait, illetve töltse fel a vásárlást igazoló számlát, vagy a típusszámot tartalmazó 
pénztári blokkot a www.bosch-home.com/hu/promociok/tokeleteskombinacio 
weboldalon. Sikeres regisztrációját követően futárszolgálattal juttatjuk el Önhöz az ajándék  
Bosch gőzállomást.

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 boschkombinacio@popgroup.hu címen.

A promócióban résztvevő készülékek:
WAT28691, WAT28660BY, WAT28690BY, WAW32640EU, WAW326H0EU, WAY32891EU, WAY328H0EU

További részletek és promóciós szabályzat:
www.bosch-home.com/hu/promociok/tokeleteskombinacio

Ajándék gőzá
llo

m
ás

!*



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


