
* A promóció regisztrációhoz kötött.
Részletek: www.bosch-home.com/hu/promociok/10szaritogep

Ön nem tisztít. 
A kondenzátor öntisztít!

A Bosch SelfCleaning CondenserTM szárítógépek 
automatikusan tisztítják a kondenzátort, ahogyan most 
Ön is automatikusan visszakapja a megvásárolt készü-
lék akár 3 éves áramfogyasztásának költségét!* 

Promóciós időszak: 2018. január 1 - február 28.
www.bosch-home.com/hu
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A promócióban résztvevő készülékek:  WTH83250BY, WTH85201BY, WTH85200BY, WTH85290BY, WTM85250BY, 
WTW85460BY, WTW85490BY, WTW87463BY, WTW85550BY, WTW85551BY, WTW85540EU, WTW855H0BY, 
WTW85590BY, WTW8761BY, WTW876WBY  

Ki tisztítja otthon
a kondenzátort?
A szárítógép, ki más?

A Bosch SelfCleaning CondenserTM szárítógépekben megtalálható 
szabadalmaztatott öntisztító kondenzátor megkíméli Önt a tisztítás
fáradalmaitól, ugyanis szárítási ciklusonként a kondenzvíz felhasználásával 
akár négyszer is automatikusan megtisztítja magát.

A+++ és A++ energiahatékonysági osztályú szárítóink nem fűtőszálakkal 
melegítik fel a levegőt, hanem hőszivattyúval. A hőszivattyú egy olyan  
speciális rendszer, amely a kondenzátor hűtése során felszabaduló energiát 
használja a levegő felmelegítésére. 

Energia

A kép illusztráció.



Vásároljon Bosch SelfCleaning Condenser™ öntisztító kondenzátorral felszerelt 
szárítógépet vagy bármely más A++ energiafogyasztású Bosch szárítógépet, és 
mi visszatérítjük Önnek a készülék akár 3 éves áramfogyasztásának költségét!*

A kedvezmény igénybevételéhez vásároljon 2018. január 1 - február 28. között a promócióban 
résztvevő Bosch szárítógépek közül egyet, majd a névre szóló, készülék típusszámát 
tartalmazó  számlájával és személyes adataival regisztráljon a  www.bosch-home.com/hu/
promociok/10szaritogep weboldalon. Sikeres regisztrációját követően az A+++ energiaosztályú 
szárítógép vásárlása esetén 3 éves, A++ esetén a 2 éves áramfogyasztás összegét banki 
átutalással megtérítjük Önnek.*

Az ajándékba kapott 2 vagy 3 éves áramfogyasztás összegét Ön is kiszámolhatja, csak meg kell 
szoroznia a készülék energiacímkéjén található éves fogyasztási értéket 38 Ft-tal*.

A regisztrációt megteheti 2018. január 1. és 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 boschszarito@popgroup.hu címen. A promócióban a szórólapon és 
a promóciós szabályzatban szereplő termékek vesznek részt. 

    * Bruttó áramfogyasztás: http://mekh.hu/download/b/2d/40000/nemzetkozi_arosszehasonlitas_2017_november.pdf  árösszehasonlítás 
alapján 310Ft/EUR árfolyamon számolva. A játékszabályzatban készüléktípus szerinti lebontásban megtalálja a kedvezményösszegeket. 
Az egyes készülékek éves energiaköltsége az adott modell energiacímkéjén feltüntetett éves energiafogyasztás és az alábbi weboldalon 
feltüntetett villamosenergia ár alapján került meghatározásra. További részletekért, illetve a promóció részvételi szabályzatáért, a 
promócióban résztvevő termékek listájáért keresse fel a www.bosch-home.com/hu/promociok/10szaritogep weboldalt.
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© Bosch 2017. 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 Facebook-on:
www.facebook.com/BoschHomeMagyarorszag

Automatikus öntisztítás.
Automatikusan alacsony
energiafogyasztás.

A Bosch szárítógépek a maximális törődés és szárítási teljesítmény tökéletes 
kombinációi. A hagyományos szárítógépekkel szemben a Bosch készülékekben 
megtalálható innovatív hőszivattyús technológia nemcsak magának a készüléknek, 
de az Ön ruháinak is megfelelő védelmet nyújt.

A Bosch SelfCleaning Condenser™ szárítógépek tökéletes választás mindazoknak, 
akik kivételesen nagy szárítási hatékonyságot szeretnének elérni, mindezt alacsony 
hőmérséklettel, és tartósan alacsony energiafogyasztással. 

Amennyiben egy hagyományos szárítógép kondenzátora nincs megfelelő 
időközönként tisztítva, úgy az energiafelhasználás folyamatosan növekedni fog. Ez 
nem történhet meg a Bosch SelfCleaning Condenser™ szárítógépek esetében, így 
azok egy életen át hatékonyak maradnak, jelentős energia-megtakarítással. 

Bosch SelfCleaning  
CondenserTM szárítógép 
Az energiafelhasználás változatlan.

Hagyományos szárítógép 
Az energiafelhasználás  
folyamatosan növekszik.

 Egymást követő szárítási ciklusok 

Weboldal: www.bosch-home.com/hu


