Vízpazarlás?
Mosószer túladagolás?
A múlté.
i-DOS
A víz egyik legértékesebb erőforrásunk. A Bosch i-DOS
mosógépekkel nem csak mosószert és vizet spórolhat,
de most 10%-ot is visszakap a készülék vételárából!
Promóciós időszak: 2019.09.01 - 11.30.
www.bosch-home.com/hu

10 %

most
visszajár!*

* A promócióban való részvétel regisztrációhoz kötött. A regisztráció során előlegszámlát, nyugtát, garancialevelet nem áll módunkban elfogadni.
Részletek: www.bosch-home.com/hu/promociok/idosmosogep19

Mennyi a túl sok vagy
túl kevés mosószer?
A Bosch intelligens adagolással rendelkező i-DOS
mosógépei tudják a választ! Az i-DOS mosógépbe
épített szenzorok ugyanis lehetővé teszik, hogy a
készülék automatikusan érzékelje a szövetek típusát,
mennyiségét és a szennyezettség mértékét, melynek
köszönhetően pontosan tudja adagolni az adott
töltethez szükséges mosó-és öblítőszer, illetve víz
mennyiségét.

Az i-DOS mosógépek az automatikus töltetérzékelés
segítségével pontosan lemérik a töltet súlyát.
Figyelembe veszik a vízkeménységet és a
mosószer koncentrációját is.

Az automatikus programok érzékelik a mosni
kívánt szövet típusát.

Automatikus szennyeződés érzékelő segítségével
meghatározzák a szennyeződés mértékét.
A gép pontosan kiméri az egyes töltetekhez
szükséges mosószer mennyiségét, ezáltal
átlagosan 38%-kal kevesebb mosószert használ.*
Optimalizálják az egyes töltetekhez szükséges
vízmennyiséget, így egy csepp sem megy
veszendőbe.

*Folyékony mosószer átlagos megtakarítása összehasonlítva a technológia vezérelt pontos adagolást a kézi adagolással.
International Journal of Consumer Studies 38 (2014), 265 f.

Vásároljon Bosch i-DOS mosógépet, hogy Ön mostantól vízpazarlás nélkül, automatikusan
tökéletes mosási eredményeket kapjon! Amellett, hogy i-DOS mosógépünkkel vizet és
mosószert spórol meg, most 10%-ot is visszatérítünk készüléke bruttó vételárából.*
A kedvezmény igénybevételéhez vásároljon 2019. szeptember 1. és november 30. 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/idosmosogep19 weboldalon. Sikeres
regisztrációját követően a mosógép bruttó vételárának 10%-át banki átutalással megtérítjük Önnek.
Amennyiben Bosch szárítógépet is vásárol, úgy a szárítógép vételárából 20%-ot visszakaphat, részletekért
kérjük olvassa el a részvételi szabályzatot.*
A regisztrációt megteheti 2019.09.01 - 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 boschidos2019@popgroup.hu címen
A promócióban részt vevő készülékek: WAT28691, WAT28660BY, WAT28690BY, WAW32640EU,
WAW326H0EU, WAY328H0EU, WAX32KH0BY, WAX32EH0EU
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A Home Connect applikáció segítségével Önnek nem kell
többé a mosási programok kiválasztásával foglalkoznia.
Csak adja meg a mosni kívánt ruha színét, anyagát és a
szennyeződés mértékét, ami alapján a készülék kiválasztja
magának a legoptimálisabb programot.**

* Részletek: www.bosch-home.com/hu/promociok/idosmosogep 19
** Típustól függően. Home Connect funkcióval rendelkező készülékeinkről
kérjük tájékozódjon weboldalunkon.
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