
** A tájékoztatás nem teljeskörű, vásárlás előtt kérjük tájékozódjon a részletekről a  
www.bosch-home.com/hu/promociok/ajandekbotmixer oldalon.

Minőségi mix  
a konyhájában.

Vásároljon Bosch Serie8 sütőt, és egy sokoldalú  
MaxoMixx botmixert adunk ajándékba!*  

Promóciós időszak: 2019.10.01. - 12.31.

www.bosch-home.com/hu

A promócióban részt vevő készülékek: 

Serie8 sütők: HBG634HS1, HBG633NS1, HBG635NS1, HBG655NS1, HBG6725S2, HBG6750S1, HBG6750W1, 
HBG675BB1, HBG676EB6, HBG676ES6, HBG8769C6
Serie8 AddedSteam sütők: HRG6769S6, HRG8769C6 
Serie8 FullSteam gőzsütők: HSG636BS1, HSG636BB1, HSG636BW1, HSG656XS1, HSG636XS6, HSG856XC6 
Serie8 sütők mikrohullámmal: HMG6764S1, HNG6764S6, HNG8764C6 
Serie8 kompakt készülékek:  CDG634BS1, CDG834BC0, CSG656BS2, CSG856RC6, CFA634GS1,  
CMG656BS1, CMG8764C6

A
já

ndék botMixer*



Mesterszakács a konyhában.
A Bosch elsőosztályú Serie8 sütői a klasszikus sütő tulajdonságait egyesítik egy gőzpároló vagy 
éppen egy mikrohullámú sütő minden előnyével. Ráadásul igény szerint folyamatosan mérik 
és ellenőrzik a sütési beállításokat, melynek következtében mesterien, így akár önállóan is el 
tudják végezni az ételek elkészítését. 

Az intelligens funkciókkal és tulajdonságokkal ellátott Bosch Serie8 sütők nem csak 
funkcionálisan, de stílusukban is tökéletesen kiegészítik a Bosch beépíthető háztartási 
készülékek termékcsaládját, miközben újabb kulináris kalandokra indulhatunk segítségükkel.

Akár 3-szor hosszabb  
ideig tartja frissen  
az ételeket.

Egy intelligens szenzor több  
rendkívül érzékeny mérőponton  
keresztül állapítja meg  
a maghőmérsékletet a sült  
belsejében.

A sütés során folyamatosan 
méri a sütőtér levegőjé-
nek összetételét és ennek 
megfelelően automatikusan 
szabályozza a sütést.

Automatikusan beállítja  
a szívóerőt a pára  
leghatékonyabb elszívásához.

Éppen olyan  
tökéletesen szárít, 
mint ahogyan tisztít.

Az étel kifutását  
akadályozza meg  
a precíz hőmérséklet- 
vezérléssel.

A vacsora elkészült.



Vásároljon 2019.10.01. - 12.31. között Bosch Serie8 sütőt, mely mellé most a tökéletes
társat, egy 52.490 Ft értékű* MSM88190 professzionális botmixert adunk ajándékba 
tartozékaival együtt.**

A promócióban való részvételhez Önnek nem kell mást tennie, mint megadnia saját és készüléke
adatait, továbbá feltölteni a vásárlást igazoló számlát, vagy a típusszámot tartalmazó pénztári
blokkot a www.bosch-home.com/hu/promociok/ajandekbotmixer weboldalra.

Az érvényes regisztrációt követően futárszolgálattal juttatjuk el Önhöz az ajándék MaxoMixx botmixert.
A regisztrációt megteheti 2019.10.01. és 2020.01.14. 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 boschbi2019@popgroup.hu címen.

A promócióban részt vevő készülékek: 

Serie8 sütők: HBG634HS1, HBG633NS1, HBG635NS1, HBG655NS1, HBG6725S2, HBG6750S1, HBG6750W1, 
HBG675BB1, HBG676EB6, HBG676ES6, HBG8769C6
Serie8 AddedSteam sütők: HRG6769S6, HRG8769C6 
Serie8 FullSteam gőzsütők: HSG636BS1, HSG636BB1, HSG636BW1, HSG656XS1, HSG636XS6, HSG856XC6 
Serie8 sütők mikrohullámmal: HMG6764S1, HNG6764S6, HNG8764C6 
Serie8 kompakt készülékek:  CDG634BS1, CDG834BC0, CSG656BS2, CSG856RC6, CFA634GS1,  
CMG656BS1, CMG8764C6

© Bosch 2019. Készült a BSH Kft. megbízásából.
Az adatok tájékoztató jellegűek! A típusmódosítás és 

mindennemű műszaki változtatás joga fenntartva! 
A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

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