
Perfekcyjnie
doprasowana
promocja
Żelazko czy stacja pary? Niezależnie od tego
co wybierzesz i tak zyskasz podwójnie – perfekcyjny
efekt i premię w wysokości podatku VAT!

Więcej na www.bosch-home.pl

Promocja trwa od 6.11.2017 r.
do 31.12.2017 r. lub do wyczerpania
puli premii. Szczegóły oraz regulamin
(w tym wykaz modeli objętych promocją)
dostępne na www.bosch-home.pl
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premię
w wysokości

VAT!

Kupon zgłoszeniowy 

Pełne oznakowanie modelu* (E-NR) np. TDA702421E
Imię*

Nazwisko*

Kod pocztowy*

Nr domu*

Telefon*

Numer konta bankowego*

Adres zamieszkania: Ulica* 

Imię i nazwisko właściciela konta bankowego *

Data urodzenia* 

Miejscowość* 

Numer mieszkania 

E-mail* 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem Akcji, akceptuję go i zgadzam się na uczestnictwo 
w Akcji na zasadach określonych w Regulaminie.

Skąd pierwszy raz dowiedziałeś/-aś się o promocji? 

 ze sklepu ‒ od sprzedawcy    ze sklepu ‒ z materiałów promocyjnych  

 z internetu        w inny sposób (jaki? ............................................................................)

Sprzęt nabyłem/-am:   w sklepie stacjonarnym   w sklepie internetowym

Podpis 

Podpis* 

Data 

Data* 

*pola wymagane

z radia

Wyrażam dobrowolną zgodę na używanie przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. („BSH”) telekomunikacyjnych 
urządzeń końcowych, z których korzystam (np. telefonu, komputera) dla celów marketingu bezpośredniego, w tym w celu 
przesyłania mi przez BSH  informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, włączając w to e-mail,
w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późń. 
zm).  

Informujemy, że Państwa dane osobowe, podane podczas rejestracji w celu udziału w Akcji, przetwarzane będą przez firmę 
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa 
(„BSH”), w celu realizacji Akcji (w tym w celu rozpatrzenia reklamacji uczestników Promocji) oraz w celu marketingu 
bezpośredniego towarów lub usług własnych BSH, a także w celach analitycznych i statystycznych. Zgodnie z zasadami 
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, osobom udostępniającym dane przysługuje 
prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędne jest
w zakresie związanym z udziałem w Akcji. Ponadto, użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych osobowych w celach marketingowych.   



Stacje pary marki Bosch: do wielkich zadań.

Nieważne, ile i jak często prasujesz - ze stacją pary prasowanie
nie będzie codziennym obowiązkiem, ale przyjemnością.

VarioComfort – perfekcyjne rezultaty

EasyComfort – łatwość użytkowania

Silne strumienie pary gwarantują zawsze perfekcyjne efekty prasowania niezależnie od stopnia 

zagnieceń. Ułatwiają prasowanie nawet trudnych tkanin, oszczędzając przy tym Twój czas.

Ponadto nasze stacje pary wyposażone są w duży i łatwy do napełnienia zbiornik, żeby prasowanie 

było jeszcze wygodniejsze.

Poznaj zalety stacji pary i dobierz model z technologią dostosowaną do swoich potrzeb:

Z pewnością najlepszy wybór dla każdej tkaniny.
Niezależnie czy prasujesz len, bawełnę, jedwab czy wełnę, ze stacją pary

marki Bosch z technologią VarioComfort zawsze osiągniesz doskonałe 

rezultaty prasowania. Z łatwością wybierzesz optymalny program,

co sprawi, że prasowanie będzie bezpieczne i komfortowe.

Dodatkowo dzięki funkcji Hygiene, która eliminuje aż 99,99% bakterii

z tkanin, zapewnisz bezpieczeństwo swoim najbliższym.*

Prasuj szybko i bezpiecznie.
Po prostu włącz i prasuj! Z technologią EasyComfort marki Bosch, wszystkie 

tkaniny wyprasujesz przy pomocy jednego, uniwersalnego ustawienia. 

Bezpiecznie, szybko i wygodnie. Nie musisz już sortować ubrań, a prasowanie 

będzie przyjemnością.

Prasowanie
jeszcze nigdy
nie szło tak gładko!  

Bosch VarioComfo
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*Funkcja Hygiene dostępna w wybranych modelach.

Bosch EasyComfo
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Zasady promocji:

Modele objęte promocją:

Promocja trwa od 6.11.2017 r. do 31.12.2017 r.

Kup w czasie trwania promocji żelazko lub stację pary marki Bosch objęte promocją.

Wypełnij kupon zgłoszeniowy, który znajdziesz na odwrocie tej ulotki lub zgłoś się
za pośrednictwem strony www.bosch-home.pl

W przypadku zgłoszenia listem poleconym dołącz:
a. kopię dowodu zakupu;
b. kod kreskowy wycięty z opakowania nabytego żelazka lub stacji pary.

W przypadku zgłoszenia przez stronę www dołącz:
a. zdjęcie lub skan dowodu zakupu;
b. zdjęcie lub skan kodu kreskowego wyciętego z opakowania nabytego żelazka 
lub stacji pary (wycięty kod zachowaj przez 30 dni);
c. zdjęcie opakowania urządzenia wskazujące na rzeczywiste wycięcie
kodu kreskowego.

Wyślij zgłoszenie online lub listem poleconym do dnia 8.01.2018 r.
W przypadku zgłoszenia listem poleconym dokumenty wyślij na adres:
A1 Piotrowski, Wielgus Sp. j., 00-131 Warszawa, ul. Grzybowska 4 lok. 138,
z dopiskiem „Perfekcyjnie doprasowana promocja”.
O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

W terminie 60 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia zgodnego z regulaminem 
otrzymasz na podane konto bankowe kwotę równą 23% ceny detalicznej netto 
zakupionego urządzenia. Obowiązuje ograniczona pula premii.

UWAGA: Promocja jest skierowana wyłącznie do osób fi zycznych i obejmuje zakupy 
niezwiązane z działalnością gospodarczą.

Szczegóły promocji znajdują się w regulaminie dostępnym na www.bosch-home.pl
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Żelazka z linii
Sensixx’x DA70

Żelazka z linii
Sensixx’x DI90 Stacje pary

TDA702421E                                   TDI902431E TDS373118P TDS2241 TDS8030

TDA7028210                                    TDI902836A TDS3831100 TDS4050 TDS8040

TDA702821I TDI903031A TDS2110 TDS6010 TDS8060

TDA703021A                                  TDI903231A TDS2140 TDS6030 TDS8080

TDA703021I                                        TDI90EASY TDS2170 TDS6041

TDA70EASY                                     TDI903231H  TDS4040 TDS6080


