
A
JÁ

NDÉK ROBOTGÉP*

A tökéletes Bosch recept  
ajándékkal párosul.

Serie 8 sütő robotgép feltéttel.  
Serie 6 sütő botmixer ízesítéssel. 

Promóciós időszak: 2018.10.01 - 11.30.

www.bosch-home.com/hu

* Háztartási nagykészülékek  
Forrás: Euromonitor, eladási darabszám, 2017

*A tájékoztatás nem teljeskörű. 
 Részletek: www.bosch-home.com/hu/promociok/sutokpromo18



Bosch Serie 6 sütők Bosch Serie 8 sütők

Fedezze fel az innováció és az egyedülálló design tökéletes 
kombinációját a Bosch sütőkben! Ahogyan Ön a tökéletes ételek 
elkészítésére törekszik minden egyes alkalommal, úgy mi is a 
kifogástalanul működő, tökéletes sütők megalkotására.  
A Bosch Serie8 és Serie6 sütői a praktikus funkcióknak és 
az automata  programoknak köszönhetően egyszerű és kényelmes  
kezelhetőséget biztosítanak.

AJÁNDÉK  
ROBOTGÉP!

Bosch Serie 8 sütő 
vásárlása esetén

AJÁNDÉK  
BOTMIXER!

Bosch Serie 6 sütő 
vásárlása esetén



© 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.

Vásároljon 2018.10.01 - 11.30. között Bosch Serie 8 vagy Serie 6 sütőt, és:
  
•  Serie8 sütő mellé most 1 db 92.190 Ft értékű* MUM52120 konyhai robotgépet 

adunk ajándékba tartozékaival együtt**, 
•  Serie6 sütő vásárlása esetén pedig  1 db 28.290 Ft értékű* MSM87140 botmixert.

A promócióban való részvételhez Önnek nem kell mást tennie, mint megadnia saját és készüléke adatait, 
továbbá feltölteni a vásárlást igazoló számlát a www.bosch-home.com/hu/promociok/sutokpromo18 
weboldalra. Az érvényes regisztrációt követően futárszolgálattal juttatjuk el Önhöz az ajándék MUM 
robotgépet vagy az ajándék botmixert.

A regisztrációt megteheti 2018.10.01. és 2018.12.14. 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.

A promócióban  a promóciós szabályzatban szereplő termékek vesznek részt.
További részletek és promóciós szabályzat: www.bosch-home.com/hu/promociok/sutokpromo18

* Gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott ár, áfával 
** Az opcionálisan megvásárolható tartozékok  

az alapcsomag részét nem képezik. 

AJÁNDÉK  
BOTMIXER!

Bosch Serie 6 sütő 
vásárlása esetén

AJÁNDÉK  
ROBOTGÉP!

Bosch Serie 8 sütő 
vásárlása esetén




