Kiskészülékeink legjobbjai
most pénzvisszatérítéssel!
Válasszon a Bosch PerfectSelection válogatás készülékei
közül, és igényelje a 10%-os visszatérítést a készülék árából!
Az akció időtartama: 2018. október 15. – december 31.
www.bosch-home.com/hu
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VISSZAJÁR

Ragyogó tisztaság
az egész lakásban.
A por újra és újra visszajön.
Magas minőségi követelményeink
azonban állandóak.

A Bosch porszívói minden kihívásra hatékony megoldást kínálnak.
Kíméletesek az érzékeny padlókkal, de kíméletlenek a piszokkal,
porral és a házi kedvencek kihullott szőrével szemben. Ráadásul
könnyen kezelhetőek, és példásan alacsony az áramfogyasztásuk.

Keressen minket a Facebook-on:
www.facebook.com/BoschHomeMagyarorszag
© 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.

Maximális gőzerővel
a vasalás sima ügy.
Hatékonyan, biztonságosan
és könnyedén küzdhet
meg a ráncokkal.

A Bosch célja az, hogy a vasalás minél kellemesebb legyen Önnek.
A Bosch vasalói és gőzállomásai ezért nemcsak minőségi anyagokat,
hanem számos, a házimunkát megkönnyítő műszaki innovációt is
tartalmaznak.
Könnyen kezelhető és biztonságos vasalóinkkal és gőzállomásainkkal
mindig tökéletes az eredmény. Fedezze fel a 100 százalékosan
megbízható Bosch-minőséget!

www.bosch-home.com/hu

Tökéletes
segítőtársak
a konyhában.
Az örömteli főzés titka?
Technológia a Boschtól.
Kiemelkedő formatervezés, fejlett technológia
és több évtizednyi tapasztalat: ezek kellenek
ahhoz, hogy az ételek előkészítése öröm,
a végeredmény pedig tökéletes legyen.
A Bosch konyhai kiskészülékeivel minden
pillanatok alatt elkészül – legyen szó finom
szószokról, ínycsiklandozó desszertekről vagy
épp frissen préselt gyümölcslevekről.

Bosch barista
technológia.
VeroAroma. Élvezze a barista
minőséget egyszerűen. Vagy duplán.
A VeroAroma kávéfőző a kávékészítést élvezetté varázsolja.
A nagyméretű vezérlőpanel segítségével egyetlen gombnyomással
elkészítheti kedvenc kávékülönlegességét, akár egyszerre két
csészényit is.
A VeroAroma automata kávéfőzővel egyszerre tapasztalhatja meg
a különlegesen aromás ízt, az egyszerű kezelhetőséget és a jövőbe
mutató designt.
Egy egyedülálló konyhai kiskészülék, amely nemcsak Önnek,
hanem vendégeinek is örömet fog szerezni.

Legkiválóbb kiskészülékeink
árából most 10% visszajár!
A Bosch PerfectSelection termékek kiskészülékeink legjobbjait
képviselik; a kiválók közül is kiemelkednek mind a minőség, mind az
innovatív technika, mind a praktikus részletek tekintetében.
Válasszon az akcióban részt vevő, kiváló PerfectSelection készülékek
közül, és most visszatérítünk Önnek 10%-ot a vételárból.
Nincs más dolga, mint a vásárlást igazoló számlával regisztrálni a
www.bosch-home.com/hu/promociok/PSvisszaterites promóciós
oldalon. (A regisztráció kizárólag névre szóló, a készülék típusszámát
tartalmazó számlával lehetséges, és sikerességéről minden esetben
értesítő e-mailt küldünk az Ön által megadott e-mail címre.)
Az ajánlat a 2018.10.15. és 12. között vásárolt, és a promócióban részt
vevő termékekre érvényes*. A regisztráció határideje 2019. január 15.
A kedvezményt kizárólag banki átutalással tudjuk eljuttatni Önhöz.
*A promócióban részt vevő készülékek:
Konyhai kiskészülékek: MCM68861, MCP72GPB, MES4010, MESM731M, MMBH6P6B,
MMBM7G3M, MSM87165, MSM88190, MSM881X1, MUC88B68, MUM54251, MUM55761,
MUM58250, MUM9B33S12, MUM9B34S27, MUM9BX5S22, MUM9BX5S61
Porszívók: BGC3U330, BGL45500, BGL8508, BGL8ZOO, BGS5RCL, BGS7RCL,BGL8SIL59D
Automata kávéfőző készülék: TES60523RW
Vasalók és gőzállomások: TDA70EASY, TDA753022V, TDN1700P, TDS6041, TDS6080, TDS8060
Az akció a vezeték nélküli porszívókra nem érvényes!

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért, valamint a részvételi szabályzatért
keresse fel a www.bosch-home.com/hu/promociok/PSvisszaterites weboldalt!

