
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
–  Eredeti alkatrészek és kiegészítők

(+36-1) 489-5463 www.bosch-home.com/hu

Bosch Ügyfélszolgálat és Márkaszerviz

1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.

Nyitva tartás:

Hétfő: 08.00 - 18.00

Kedd: 09.00 - 17.00

Szerda: 09.00 - 17.00

Csütörtök: 09.00 - 17.00

Péntek: 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

Alkatrészrendelés

Tel: (+36-1) 489-5463, Fax:(+36-1) 201-8786

E-mail: alkatreszrendeles@bsh.hu

Hétvégi és ünnepnapi ügyeleti telefonszám

(csak Budapest területén, csak nagykészülékre): +36-30-921-2557

Bosch Info-vonal: (+36-1) 489-5444

www.bosch-home.com/hu

Keressen minket a Facebook-on:

www.facebook.com/BoschHomeMagyarorszag

© Bosch 2016. Készült a BSH Kft megbízásából.

Az adatok tájékoztató jellegűek! A típusmódosítás és mindennemű műszaki változtatás joga fenntartva! A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Indul a 
megtakarítás 
magasiskolája! 

Lépjen be az A+++ vagy A++ energiaosztályba! Vásároljon 
Bosch energiatakarékos mosogatógépet, amelynek most 
akár két éves áramfogyasztását is kifizetjük Önnek!

www.bosch-home.com/hu
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Minél takarékosabb mosogatógépet 
választ, annál tovább fizetjük 
annak áramfogyasztását!
A Bosch A+++ és A++ energiaosztályú mosogatógépeivel jelentős víz- és 
árammegtakarítást érhet el, köszönhetően az olyan innovatív funkcióknak, 
mint a Zeolith® szárítás, az AquaSensor, illetve az ActiveWater rendszer.  
De ezt tudjuk még fokozni…

A Bosch energiatakarékos mosogatógépekhez  
most 1, illetve 2 év áram ajándékba jár!

Vásároljon Bosch energiatakarékos mosogatógépet, és akár 18000 Ft-ot* is 
visszakaphat a vételárból, hiszen az A+++ energiaosztályú készülékek 2 éves,  
míg az A++ energiaosztályú gépek 1 éves áramfogyasztását mi álljuk Önnek.  
Ehhez nem kell mást tennie, mint regisztrálni a vásárlást igazoló számlával  
a www.bosch-home.com/hu/MosogatoAramAjandekba oldalon.

A regisztráció során kizárólag olyan névre szóló számlát tudunk elfogadni, amely 
tartalmazza a vásárolt készülék típusszámát is! 

Az ajánlat a 2016. április 4. és 2016. május 31. közötti vásárlásokra érvényes, és a 
kedvezményt kizárólag banki átutalással tudjuk eljuttatni Önnek. Az ajándékba kapott 
1, illetve 2 éves áramfogyasztás összegét Ön is kiszámolhatja, csak meg kell szoroznia 
a készülék energiacímkéjén található éves energiafogyasztási értéket 38 Ft-tal*.

A pénzvisszatérítés mértéke az A+++ energiaosztályú készülékek esetében  
14 200 forinttól 18 000 forintig, az A++ energiaosztályú gépeknél 7 500 forinttól  
10 100 forintig terjedhet.

További részletek és játékszabályzat:  
www.bosch-home.com/hu/MosogatoAramAjandekba

*A számításban az áram átlagos ára a www.mekh.hu/Árak az egyetemes szolgáltatásban 2016.01.01-től alapján 

lett meghatározva. A játékszabályzatban készüléktípus szerinti lebontásban megtalálja a pénzvisszatérítés 

összeget. Az akcióban kizárólag a játékszabályzatban felsorolt  A+++ és az A++ energiaosztályú Bosch 

szabadonálló és beépíthető mosogatógépek vesznek részt.

A tájékoztatás nem teljeskörű, vásárlás előtt kérjük tájékozódjon a részletekről  

a www.bosch-home.com/hu/MosogatoAramAjandekba oldalon.  

A promócióban való részvétel csak névre szóló számlával lehetséges!
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