Mosószer túladagolás?
A múlté.
i-DOS
Adagolja mosószerét mostantól automatikusan!
Mi pedig megtérítjük készüléke vételárának 10%-át!*
Promóciós időszak: 2019.03.01 - 05.31.
www.bosch-home.com/hu

10 %

most
visszajár!*

* A promócióban való részvétel regisztrációhoz kötött. Részletek: www.bosch-home.com/hu/promociok/idosmosogep

Adagolás és mosás:
automatikusan tökéletes.

Hogyan mérhetjük ki tökéletesen
a mosószert? Ha soha többé
nem mérjük!
A mosógépbe integrált érzékelők ugyanis automatikusan lemérik a dobba töltött ruha mennyiségét
és szennyezettségét, majd milliliterre pontosan adagolják a mosószert, ezáltal Ön a vízzel és
a mosogatószerrel is könnyen spórolhat.

Tökéletes mosás erőfeszítések
nélkül. Indítsa el az automata
programot, és dőljön hátra
kényelmesen!

Ön lehet, hogy nem tudja,
hány adag ruhát tud kimosni
1,3 liter folyékony mosószerrel,
de a mosógépe igen!

Spóroljon könnyedén a vízzel.

A rengeteg víz megtakarítása
mellett akár 30%-kal kevesebb
mosószerre lesz szüksége!

Mennyi az a mosószermennyiség
ami már túl sok vagy túl kevés?

Mosószer adagolás
automatikusan és
tökéletesen, minden
mosás után.

10 % most
visszajár!*

*Részletek: www.bosch-home.com/hu/promociok/idosmosogep

Vásároljon Bosch i-DOS mosógépet, hogy Önnek mostantól csak pihennie kelljen
a tökéletes és precíz mosási eredmények eléréséhez! Az i-DOS mosógépek azonban
nem csak a precíz adagolás miatt kímélik pénztárcáját, hiszen most
10%-ot visszafizetünk Önnek a megvásárolt mosógép vételárából is!*
A kedvezmény igénybevételéhez vásároljon 2019. március 1. és május 31. között Bosch i-DOS
mosógépet, majd a névre szóló, a készülék típusszámát tartalmazó számlával és személyes adataival
regisztráljon a www.bosch-home.com/hu/promociok/idosmosogep weboldalon. Sikeres
regisztrációját követően a mosógép bruttó vételárának 10%-át banki átutalással megtérítjük Önnek.*
A regisztrációt megteheti 2019.03.01 - 06.14. 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 boschidos2019@popgroup.hu címen.
A promócióban részt vevő készülékek:
WAT28691, WAT28660BY, WAT28690BY, WAW32640EU, WAW326H0EU, WAY328H0EU

10 %

most
visszajár!*

* A tájékoztatás nem teljes körű, vásárlás előtt kérjük tájékozódjon
a részletekről a www.bosch-home.com/hu/promociok/idosmosogep oldalon.
A regisztráció során előlegszámlát, nyugtát,
garancialevelet nem áll módunkban elfogadni.
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