
igényelje a 10%-os visszatérítést a porszívó árából! *

www.bosch-home.com/hu

 

0% vezeték.
100% kényelem.

10
VISSZAJÁR

MOST



Itt a tökéletes kényelem!
-

denhová eljutnak – legyen szó a legtávolabbi sarokban  
 

morzsákról vagy épp a konyhában kiborult lisztről. 

-

a határtalan tisztaság kellemes érzése.

Ismerkedjen meg a Bosch vezeték nélküli porszívóinak széles  

most 10% pénzvisszatérítéssel!*

Csúcsmodellünk

akár

75
perc

ü z e m i d ő
Bosch Athlet 
32.4V BBH73275 

32,4 V akkumulátor
AllFloor HighPower kefe

SmartSensor Control

Li-Ion-technológia  
 

 akár 75 perces üzemidő 

PureAir filter és Higiénia 
szűrő a levegő tisztaságáért
RotationClean technika  
szűrőtisztítás 



 
mint az atléták

Bosch Athlet 
25.2V BCH625LTD 

25,2 V akkumulátor
AllFloor HighPower 
szívófej
tökéletes tisztítása

SensorBagless™ 
technológia
Li-Ion-technológia -

 
akár 60 perces üzemidő
EasyClean rendszer -
nyen tisztítható kefehenger
Flexibilis szívófej  
kényelmes  
porszívózás  

 
körül és  
alatt is

Bosch Athlet 
25.2V BCH6ATH25K 

AllFloor HighPower szívófej  
minden padlótípus tökéletes  
tisztítása

SensorBagless™ 
technológia
Li-Ion-technológia
nagy teljesítményű akkumulá-

akár 60 perces üzemidő
EasyClean rendszer
tisztítható kefehenger
Profi tartozékszett

akár

60
perc

ü z e m i d ő

akár

60
perc

ü z e m i d ő



 
kényelmesen

Bosch Zoo’o 
25.2V BCH6ZOOO 

25,2 V akkumulátor

ProAnimal Brush szívófej  
a kis kedvencek szőrének  
felszedéséhez

SensorBagless™ 
technológia
 Li-Ion-technológia

 
akár 60 perces üzemidő
EasyClean rendszer
tisztítható kefehenger

 profi 
tartozékszett 

Bosch LithiumPower  
25.2V BBH52550 

25,2 V akkumulátor
AllFloor HighPower szívófej
minden padlótípus tökéletes 
tisztítása

SensorBagless™ 
technológia
Li-Ion-technológia
nagy teljesítményű akkumuláto-

-
akár 50 perces üzemidő

EasyClean rendszer
tisztítható kefehenger
Flexibilis szívófej
porszívózás a 

és alatt is 

akár

60
perc

ü z e m i d ő

akár

50
perc

ü z e m i d ő



2 in 1 készülékek  
Li-ion akkumulátorral

Bosch Readyy’y Lithium 
14.4 V BBHL21435 

2 in 1 vezeték nélküli porszívó

14,4 V akkumulátor
 

egy készülékben

könnyű tárolás és töltés bár-
hol az otthonában
Motoros PowerBrush kefe  
és hatékony légáramlás a magas 
teljesítményért 
 Li-Ion-technológia  

 

Bosch Readyy’y Lithium 
18 V BBH218LTD 

2 in 1 vezeték nélküli porszívó

18 V akkumulátor

egy készülékben

könnyű tárolás és töltés 
bárhol az otthonában
Motoros PowerBrush kefe  
és hatékony légáramlás a magas 
teljesíményért 
 Li-Ion-technológia  



2 in 1 készülékek

Bosch Readyy’y 16.8 V BBH21622 metálbarna / 
BBH2P163R gyöngyfehér / BBH21630R metálpiros 

2 in 1 vezeték nélküli porszívó

 16,8  V akkumulátor

kis súlynak és az  
EasyClean tisztítási rendszernek köszönhetően

  
flexibilis szívófejnek

állóhelyzet funkció 
 

Ni-MH akkumulátor
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pénzvisszatérítéssel!

 

 

a www.bosch-home.com/hu/promociok/vezeteknelkul10 
 

által megadott e-mail címre.)                
Az ajánlat a 2018.10.15. és 12.31.  
a promócióban részt vevő termékekre érvényes. 

A kedvezményt kizárólag banki átutalással tudjuk eljuttatni 

A promócióban részt vevő készülékek:

 
a részvételi szabályzatért keresse fel a www.bosch-home.
com/hu/promociok/vezeteknelkul10 



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


