A szolgáltatás, melyben
100%-ig megbízhat!
Az Ön rugalmas és naprakész szakértője
a Bosch Ügyfélszolgálat.

Bosch Ügyfélszolgálat
– Szervizszolgáltatás a készülék teljes élettartama alatt
– Az egész országot lefedő szervizhálózat

Hogy ne csak a főzés,
az előkészítés is öröm legyen!

– Eredeti alkatrészek és kiegészítők

(+36-1) 489-5463

www.bosch-home.com/hu

Bosch sütő és főzőlap szett most
ajándék konyhai robotgéppel.

dék!

Aján

Bosch Bemutatóterem és Márkaszerviz
1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.
Nyitva tartás:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

08.00 - 18.00
09.00 - 17.00
09.00 - 17.00
09.00 - 17.00
09.00 - 16.00 (téli időszámítás)

		

09.00 - 14.00 (nyári időszámítás)

Hibabejelentés
Hibabejelentés nyitva tartási időben: (+36-1) 489-5461
E-mail: hibabejelentes@bsh.hu
Bosch Info-vonal: (+36-1) 489-5444
www.bosch-home.com/hu

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

© Bosch 2015. Készült a BSH Kft megbízásából.
Az adatok tájékoztató jellegűek! A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Vásároljon most Bosch sütőt és főzőlapot
és ajándékba kap egy univerzális konyhai
robotgépet!
Vásároljon 2015. 05. 04. és 2015. 06. 30. között a promócióban résztvevő Serie6 sütők
és indukciós üvegkerámia főzőlapok közül egy szettet (egy sütőt és egy főzőlapot)
és ajándékba kap hozzá egy Bosch MUM4427 típusú univerzális konyhai robotgépet.
Az ajándékot a vásárlás helyén kérje kereskedőjétől.
A promóció kizárólag a jelen szórólapban és a részvételi szabályzatban felsorolt sütők és
főzőlapok együttes vásárlása esetén érvényes. További részletek és részvételi szabályzat:
www.bosch-home.com/hu

Sütés-főzés egyszerűen és könnyedén!
Serie6 beépíthető sütők

Válogasson kedvére a Bosch Serie6
beépíthető sütői közül! A kedvező
ár-érték arányú készülékek közül
bármelyiket is választja, biztos lehet
benne, hogy az időtálló formatervezés
a megbízható tapasztalat és a hozzáértő
tervezés eredményeképpen egy
nagyszerű segítőtársat kap a konyhába.
A promócióban résztvevő beépíthető
Serie6 sütők: HBA42S350E, HBG43T350R,
HBB43C350, HBA74R252E, HBA74S350E

Ajándék!
Indukciós és üvegkerámia főzőlapok

A főzőlap a konyha lelke, ezért szeretnénk egy praktikus segítőt adni, hogy főzés közben minden
az Ön elképzelései szerint alakuljon. Válasszon akár indukciós, akár hagyományos üvegkerámia
főzőlapot, garantáljuk, hogy maradéktalanul meg lesz elégedve döntésével.
A promócióban résztvevő indukciós és üveghkerámia főzőlapok: PIA645B18E, PIA611F18E, PIC645F17E,
PIE645F17E, PIB645F17E, PIB672F17E, PIB651F17E, PIT645F17E, PIK975N17E, PID975L24E, PIN651F27E,
PIV675N17E, PKF375V14E, PKE645D17E, PKE611D17E, PKF651B17E, PKN645F17E

MUM4427

Univerzális konyhai robotgép
•5
 00 W
•„
 Multi-motion-drive” – dinamikus bolygó-mozgást végző
keverőkar a még hatékonyabb munka érdekében
• Feldolgozó kapacitás: max. 2,7 kg massza
• Dagasztóvilla tésztaelválasztóval, habverő- és keverővilla
•3
 -féle szeletelő/reszelő korong, melyek közül kettő duplaoldalas
(összesen 5 funkció)
• Műanyag keverőtál (3,9 l), átlátszó spriccelés védő fedéllel
• Durva reszelő korong nyers burgonyához (MUZ45RS1)

