
A tökéletes konyhai szett.
Ajándék vezeték nélküli porszívóval.

*A promóció regisztrációhoz kötött. Más promócióval nem vonható  össze. 
Részletek: www.bosch-home.com/hu/promociok/ajandekporszivo 

Vásároljon szettben Bosch Serie6 vagy Serie8 sütőt  
bármilyen Bosch főzőlappal és mosogatógéppel, majd 
varázsolja tisztává konyháját az ajándék vezeték  
nélküli porszívóval!*

Promóciós időszak: 2020.10.01. - 12.31.
www.bosch-home.com/hu
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Bosch Serie6 sütők

* Az ajándék vezeték nélküli porszívó szett vásárlása esetén érvényes. 
A szett a következőből áll: Bosch Serie6 vagy Serie8 sütő bármilyen Bosch főzőlappal és mosogatógéppel. 
A promóció regisztrációhoz kötött.  Más promócióval nem vonható  össze. Részletek: www.bosch-home.com/hu/promociok/ajandekporszivo.

Bosch Serie8 sütők

Fedezze fel az innováció és az egyedülálló design tökéletes kombinációját a Bosch sütőkben!  
A Bosch Serie8 és Serie6 sütői a praktikus funkcióknak és az automata programoknak köszön-
hetően egyszerű és kényelmes kezelhetőséget biztosítanak. 

Ráadásul, ha most szettben vásárolja meg őket bármely Bosch főzőlappal és mosogatógép- 
pel, akkor megajándékozzuk egy cserélhető Power for ALL 18 V-os akkumulátorral 
rendelkező, éjkék Bosch unlimited vezeték nélküli porszívóval is, mellyel gyorsan tisztá-
vá varázsolhatja nem csak konyháját, de egész otthonát is! A cserélhető akkumulátor azontúl, 
hogy hosszabb üzemidőt biztosít a készüléknek, a Bosch Power for ALL rendszer részeként 
kompatibilis a Bosch barkácsgépekkel és kerti gépekkel is.
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Egyszerűen  
meghosszabbítható üzemidő
A lemerült akkumulátor  kényelmesen és  
gyorsan kicserélhető, ezzel az üzemidő  
meghosszabbítható. 



© Bosch 2020. Készült a BSH Kft. megbízásából.
Az adatok tájékoztató jellegűek! A típusmódosítás  

és mindennemű műszaki változtatás joga fenntartva!  
A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

*Részletek: www.bosch-home.com/hu/promociok/ajandekporszivo 
**Gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott ár, áfával.
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Vásároljon 2020.10.01 - 12.31. között Bosch Serie8 vagy Serie6 sütőt bármely  
Bosch főzőlappal és mosogatógéppel szettben, hogy most Öné lehessen 1 db  
130.790 Ft értékű** BBs611pCk Bosch unlimited vezeték nélküli porszívó*. 

A promócióban való részvételhez Önnek nem kell mást tennie, mint megadnia saját  
és készülékei adatait, továbbá feltölteni a vásárlást igazoló számlát a  
www.bosch-home.com/hu/promociok/ajandekporszivo weboldalra. Érvényes 
regisztrációját követően futárszolgálattal juttatjuk el Önhöz az ajándék vezeték  
nélküli porszívót.  

A regisztrációt megteheti 2020.10.01. - 2021.01.14. között, amelynek sikerességéről  
minden esetben értesítő e-mailt küldünk a regisztrációkor megadott e-mail címre.  
A promócióban a promóciós szabályzatban szereplő termékek vesznek részt.  
Más promócióval nem vonható  össze.


