
A tökéletes páros.

Vásároljon Bosch Serie 8 sütőt, és MUM 5  
konyhai robotgépet adunk ajándékba!*  

Promóciós időszak: 2017.09.01.- 12.31.

www.bosch-home.com/hu

* Háztartási nagykészülékek  
Forrás: Euromonitor, eladási darabszám, 2017

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

aj
ÁndéK roBotgép



Vásároljon 2017.09.01. - 12.31. között Bosch Serie 8 sütőt, mely  mellé most a tökéletes 
segítőtársat, egy 92.190 Ft értékű* MUM52120 konyhai robotgépet 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/a-tokeletes-hozzavalok weboldalra. Az érvényes  
regisztrációt követően futárszolgálattal juttatjuk el Önhöz az ajándék MUM robotgépet.

A regisztrációt megteheti 2017. szeptember 1. és 2018. január 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 boschbi2017@popgroup.hu címen.

A promócióban a szórólapon és a promóciós szabályzatban szereplő termékek vesznek részt. 
További részletek és promóciós szabályzat: 
www.bosch-home.com/hu/a-tokeletes-hozzavalok

  *gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott ár, áfával 
** Az opcionálisan megvásárolható tartozékok az alapcsomag részét nem képezik.  

Részletek: www.bosch-home.com/hu

promócióban résztvevő készülékek: 
Serie8 sütők:HBG633NS1, HBG635NS1, HBG655NS1, HBG6750S1, HBG6750W1, HBG6750B1, HBG656RS1
HBG6764S1, HBG6764B1, HBG676ES6
Serie8 Added Steam sütők:HRG656XS2, HRG6769S2
Serie8 gőzsütők:HSG636BS1, HSG636BB1, HSG636BW1, HSG656RS1, HSG656XS1, HSG636XS6 
Serie8 sütők mikrohullámmal:HMG656RS1, HMG6764S1, HNG6764S1, HNG6764S6
Serie8 kompakt sütők:CSG656BS1, CMG633BS1, CMG656BS1

ajÁndéK  
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Akár 3-szor hosszabb ideig  
tartja frissen az ételeket.

Automatikusan beállítja  
a szívóerőt a pára  
leghatékonyabb elszívásához.

Az étel kifutását akadályozza 
meg a precíz hőmérséklet- 
vezérléssel.

Automatikusan felismeri  
a tejszínhab, és a tojás-
hab optimális állagát.  
A habverő ekkorra leáll, 
így akadályozva meg, 
hogy a tejszín vajjá váljon.



Éppen olyan tökéletesen  
szárít, mint ahogyan tisztít.

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

A sütés során folyamatosan méri  
a sütőtér levegőjének összetételét  
és ennek megfelelően automatikusan 
szabályozza a sütést.

A beépíthető készülékek: tökéletes harmóniában.
A főzés: igazi felüdülés.
A végeredmény: mindig tökéletes.
Az intelligens funkciókkal és tulajdonságokkal ellátott Bosch beépíthető háztartási készülékek 
tökéletesen kiegészítik egymást, ráadásul úgy terveztük meg őket, hogy könnyedén 
beilleszkedjenek a konyhájába és mindennapi életébe is. 

Stílusos készülékek, lenyűgöző technológiák és igazi kényelem a Boschtól.  



Kerüljön közelebb álmai konyhájához: 
inspirálódjon velünk!

Már fejben berendezte konyháját Bosch készülékekkel, de még nincs kézzelfogható  
terve konyhája tökéletes kialakítására?

A Boschnál erre is kínálunk megoldást! Nem kell mást tennie, mint ellátogatnia  
a http://kitchen.bosch-home.com/hu weboldalra, majd elindítania a My Kitchen 
Inspirator programot. 

Az online felületen elérhető My Kitchen Inspirator segítségével tippeket, ötleteket és különböző 
inspirációkat gyűjthet a tökéletes konyha megtervezéséhez. Elkészült terveit ki is nyomtathatja 
vagy akár el is küldheti e-mailben a kivitelezőjéhez, így álmai konyhája már tényleg csak egy 
karnyújtásnyira lesz Öntől.

A My Kitchen Inspirator program egy tökéletes és könnyed megoldást nyújt a konyhai design 
megvalósítására; Önnek csak el kell döntenie, hogy nyitott vagy zárt konyhát szeretne, meg kell 
adnia konyhája méretét és kialakítási tervét, végül pedig csak ki kell választania milyen stílusban 
és milyen Bosch készülékekkel szeretné kialakítani konyháját. Próbálja ki Ön is!



© Bosch 2017. Készült a BSH Kft. megbízásából.
Az adatok tájékoztató jellegűek! A típusmódosítás és mindennemű műszaki változtatás joga fenntartva! A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Bosch Márkaszerviz 
1023 Budapest 

Árpád fejedelem útja 26-28.

Call Center: +36 80-200-201

www.bosch-home.com/hu

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

ÚJ! 


