3in1.
Sütő. Főzőlap. Porszívó.
Vásároljon szettben Bosch Serie6 vagy Serie8 sütőt
bármilyen Bosch főzőlappal és varázsolja tisztává
konyháját az ajándék vezeték nélküli porszívóval!*
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*A promóció regisztrációhoz kötött.
Részletek: www.bosch-home.com/hu/promociok/3in1
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Promóciós időszak: 2019.03.01 - 05.31.
www.bosch-home.com/hu

Bosch Serie8 sütők
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Amennyiben Serie8 sütőt vásárol szettben, az ajándék porszívón felül Önt és Partnerét
megvendégeljük egy exkluzív, vacsorával is egybekötött felejthetetlen gasztro-esten,
ahol Konyhafőnök vezetésével próbálhatja ki a Bosch termékek innovatív funkcióit!

KONY

Fedezze fel az innováció és az egyedülálló design tökéletes kombinációját a Bosch
sütőkben! A Bosch Serie8 és Serie6 sütői a praktikus funkcióknak és az automata programoknak
köszönhetően egyszerű és kényelmes kezelhetőséget biztosítanak. Ráadásul, ha most
szettben vásárolja meg őket bármely Bosch főzőlappal, akkor megajándékozzuk egy
Lítium-Ion akkumulátoros, lagúnakék Bosch vezeték nélküli porszívóval is, mellyel gyorsan
tisztává varázsolhatja nem csak konyháját, de egész otthonát is!

A

Bosch Serie6 sütők

ET TBEN

*Az ajándék vezeték nélküli porszívó szett vásárlása esetén érvényes.
A szett a következőből áll: Bosch Serie6 vagy Serie8 sütő bármilyen Bosch főzőlappal.
**A 2 főre szóló ajándék konyhafőnök főzőkurzus csak a Serie8 sütő szettben való megvásárlása esetén érvényes.
Részletek: www.bosch-home.com/hu/bosch-ujdonsagok/fozoshow

Vásároljon 2019.03.01 - 05.31. között Bosch Serie8 vagy Serie6 sütőt bármely
Bosch főzőlappal szettben, és:
• Serie8 sütő mellé most 1 db 72.790 Ft értékű** BBH21830L vezeték nélküli
porszívót, illetve 1 db 17.980 Ft értékű páros belépőjegyet adunk ajándékba
az Ön által kiválasztott exkluzív konyhafőnök főzőkurzusunkra,
• Serie6 sütő vásárlása esetén pedig 1 db 72.790 Ft értékű** BBH21830L
vezeték nélküli porszívót.
A promócióban való részvételhez Önnek nem kell mást tennie, mint megadnia saját
és készülékei adatait, továbbá feltölteni a vásárlást igazoló számlát a
www.bosch-home.com/hu/promociok/3in1 weboldalra. Érvényes regisztrációját
követően futárszolgálattal juttatjuk el Önhöz az ajándék vezeték nélküli porszívót.
Amennyiben Serie8 sütőt vásárolt szettben, úgy a páros belépőjegyét
a regisztrációkor megadott email címére küldjük.

SZ E T T B E N

A regisztrációt megteheti 2019.03.01 - 06.14. között, amelynek sikerességéről
minden esetben értesítő e-mailt küldünk a regisztrációkor megadott e-mail címre.
A promócióban a promóciós szabályzatban szereplő termékek vesznek részt.

*Részletek: www.bosch-home.com/hu/promociok/3in1
**Gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott ár, áfával.
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