
Ön szerint 5 év hosszú idő?
Bosch mosógépének 
garantáltan nem.

Bosch mosógépek, szárítógépek, mosó-szárítógépek  
most 2+3 év gyártói garanciával!* 

Promóciós időszak: 2018.09.01 – 12.31.

www.bosch-home.com/hu

* A promócióban való részvétel regisztrációhoz kötött. Részletek: www.bosch-home.com/hu/promociok/mosogep5evgarancia 



Bosch hűtőkészülékek
2+3 év gyártói garanciával.



Gondtalan ruhaápolás? Létezik! 
Most ráadásul 2+3 év garanciával.
A Bosch mosógépek, szárítógépek és mosó-szárítógépek fejlesztése 
során, nem elégszünk meg azzal, hogy a ruhák tökéletesen tiszták és 
szárazak legyenek. Innovatív megoldásainkkal ugyanis törekszünk a 
lehető legalacsonyabb energia - és vízfogyasztásra, így a mosás és 
a szárítás nemcsak, hogy  gyerekjáték, de igazán gazdaságos is lesz.

A Bosch szárítógépekben megtalálható szabadalmazta-
tott öntisztító kondenzátor megkíméli Önt a tisztítás 
fáradalmaitól, ugyanis szárítási ciklusonként maximálisan 
akár négyszer is megtisztítja magát automatikusan  
a kondenzvíz felhasználásával.

A+++ és A++ energiahatékonysági osztályú szárítóink 
nem fűtőszálakkal melegítik fel a levegőt, hanem 
hőszivattyúval. A hőszivattyú egy speciális rendszer, 
ami a kondenzátor hűtése során felszabaduló energiát 
használja a levegő felmelegítésére.

A készülékekben található AquaStop funkció különle-
gessége, hogy a speciális, duplafalú vízbekötő csőből, 
biztonsági szelepből valamint egy biztonsági úszókap-
csolóból álló rendszernek köszönhetően 100%-os a 
vízkár elleni védelem – amit a Bosch az Ön készüléké-
nek egész élettartamára garantál.

Az EcoSilence Drive™ rendszernek köszönhetően  
a Bosch mosógépei és szárítógépei energiatakarékos 
működéssel, csendben dolgoznak. Ezáltal nem 
zavarhatják az Ön és családja nyugalmát, így akár 
késő este is nyugodt szívvel elindíthat egy mosást.



*További részletekért, illetve a promóció részvételi szabályzatáért, 
a promócióban résztvevő termékek listájáért keresse fel a 
www.bosch-home.com/hu/promociok/mosogep5evgarancia 
weboldalt.
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Az adatok tájékoztató jellegűek! A típusmódosítás és

mindennemű műszaki változtatás joga fenntartva!

A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. 

Vásároljon Bosch mosógépet, szárítógépet vagy mosó-szárítógépet, hogy a tökéletes 
ruhaápolás garantáltan biztosítva legyen: már egy gombnyomással.

Nem kell mást tennie, mint a promócióban résztvevő Bosch mosógépek, szárítógépek vagy
mosó-szárítógépek közül vásárolnia egyet és saját, valamint a készülék adataival regisztrálnia
a www.bosch-home.com/hu/promociok/mosogep5evgarancia weboldalra.*

Ezután e-mailben megkapja a termék +3 évre szóló garancia kiterjesztését. Amennyiben ezt
nem kapta meg, vagy kérdése lenne, kérjük jelezze a +36 80-200-201-es telefonszámon vagy
a bmosogepgarancia2018@popgroup.hu címen. A promóció csak a 2018.09.01. és 2018.12.31.
között vásárolt és a promócióban résztvevő termékekre érvényes. A promócióra való 
regisztráció határideje 2019.01.14.

Az esetleges garanciális igény a 3-5. évig kizárólag az e-mailben megküldött garanciakiterjesztés 
és a készülék eredeti számlájának együttes bemutatása esetén érvényesíthető!


