
Próbálja ki a vezeték nélküli porszívózás kényelmét 
most 100% elégedettségi garanciával! *

www.bosch-home.com/hu

*A promóció időtartama: 2018. február 1 – március 31.

0% vezeték.
100% kényelem.



Most 100%  
elégedettségi garanciával
Amennyiben akciónk időtartama alatt vásárol a promócióban 
résztvevő Bosch vezeték nélküli porszívót, és bármilyen indokkal 
visszaküldi a vásárlás dátumától számított 30 napon belül, mi 
visszafizetjük a vételárat. 

 
A vételár visszafizetésének feltételei:
• a készülék postai úton való visszaküldése a BSH Kft., 1023 

Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28. címre, törékeny áruként 
feladva

• a visszaküldési nyomtatvány hiánytalan kitöltése, amelyet jelen szó-
rólap hátuljáról letéphet, vagy a www.bosch-home.com/hu 
weboldalról tud letölteni

• a termék visszaküldése eredeti csomagolásban, tiszta állapotban, 
sérülésmentesen, az összes alkatrésszel együtt

• az eredeti vásárlást igazoló blokk/számla visszaküldése  
a termékkel együtt

További részletekért, illetve a promóció részvételi szabályzatáért 
keresse fel a www.bosch-home.com/hu/promociok weboldalt.

A promócióban részt vevő készülékek:
BBHL21435, BBH2P14L, BBH21621, BBH21622, BBH2P163R, 
BBHL21841, BBH218LTD, BCH625LTD, BBH52550, BCH6ATH25K, 
BCH6ZOOO, BBH73275, BBHMOVE1N, BBHMOVE2N,  
BBHMOVE3N, BBHMOVE4N, BBHMOVE5N

A promóció időtartama: 2018 február 1 - március 31. 



Végre! Nincs vezeték.
Itt a tökéletes kényelem!
A Bosch vezeték nélküli porszívói mindig kéznél vannak, és 
mindenhová eljutnak – legyen szó a legtávolabbi sarokban  
éktelenkedő porcicákról, a családi filmezés alatt szétszóródott  
morzsákról vagy épp a konyhában kiborult lisztről. Nincs  
botladozás a kanyargó vezetékben, nincs többé konnektorban 
megfeszülő dugó, nincs körülményes kábelfelcsévélés, csak  
a határtalan tisztaság kellemes érzése.

Ismerkedjen meg a Bosch vezeték nélküli porszívóinak széles  
kínálatával, és válasszon kockázat nélkül! Ha nem lenne  
elégedett a termékkel, gond nélkül visszaküldheti, és mi  
megtérítjük az árát.

Bosch Athlet 
32.4V BBH73275

• Továbbfejlesztett AllFloor 
HighPower kefe, javított 
motorteljesítmény, hihetetlen erő

• SmartSensor Control: 
szenzorvezérelt teljesítmény, 
LED kijelző

• Fejlett Bosch Lítium-Ion 
technológia: tartós és erős 
akkumulátorok, rövid töltési idő  
és extra hosszú, akár 75 perces 
üzemidő 

• Parkolóállás-funkció: könnyen 
letehető bárhol, mindig kéznél van

• Szűrőpatron PureAir filter és 
Higiénia szűrő a levegő 
tisztaságáért

• RotationClean technika:  
könnyű szűrőtisztítás 

Csúcsmodellünk

akár

75
perc

ü z e m i d ő



Erős és kitartó,  
mint az atléták

Bosch Athlet 
25.2V BCH625LTD

• AllFloor HighPower szívófej: 
minden padlótípus tökéletes 
tisztítása

• Egyedülálló SensorBagless™ 
technológia

• Bosch Lithium-Ion technológia: 
megbízható, nagy teljesítményű 
akkumulátorok, rövid töltési idő  
és extra hosszú, akár 60 perces 
üzemidő

• EasyClean rendszer: könnyen 
tisztítható kefehenger

• Flexibilis szívófej: kényelmes 
porszívózás a bútorok körül és 
alatt is

Bosch Athlet  
25.2V BCH6ATH25K

• AllFloor HighPower szívófej: 
minden padlótípus tökéletes 
tisztítása

• Egyedülálló SensorBagless™ 
technológia

• Bosch Lithium-Ion technológia: 
megbízható, nagy teljesítményű 
akkumulátorok, rövid töltési idő 
és extra hosszú, akár 60 perces 
üzemidő

• EasyClean rendszer: könnyen 
tisztítható kefehenger

• Profi tartozékszett

akár

60
perc

ü z e m i d ő

akár

60
perc

ü z e m i d ő



Tökéletes tisztaság,  
kényelmesen

Bosch LithiumPower 
25.2V BBH52550

• AllFloor HighPower szívófej: 
minden padlótípus tökéletes 
tisztítása

• Egyedülálló SensorBagless™ 
technológia

• Bosch Lithium-Ion  
technológia: megbízható, nagy 
teljesítményű akkumulátorok, 
rövid töltési idő és extra hosszú, 
akár 50 perces üzemidő

• EasyClean rendszer: könnyen 
tisztítható kefehenger

• Flexibilis szívófej: kényelmes 
porszívózás a bútorok körül és 
alatt is

Bosch Zoo’o 
25.2V BCH6ZOOO

• A háziállatok szerelmeseinek
• ProAnimal Brush szívófej  

a kis kedvencek szőrének 
felszedéséhez

• Egyedülálló SensorBagless™ 
technológia

• Bosch Lithium-Ion technológia: 
megbízható, nagy teljesítményű 
akkumulátorok, rövid töltési idő  
és extra hosszú, akár 60 perces 
üzemidő

• EasyClean rendszer: könnyen 
tisztítható kefehenger

• Állítható profi kiegészítő szett

akár

60
perc

ü z e m i d ő

akár

50
perc

ü z e m i d ő



2 in 1 készülékek  
Li-ion akkumulátorral

Bosch Readyy’y Lithium 
14.4 V BBHL21435

• Kézi porszívó és morzsaporszívó  
egy készülékben

• Mindig gyorsan, mindig kéznél: 
könnyű tárolás és töltés  
bárhol az otthonában

• Motoros PowerBrush kefe  
és hatékony légáramlás a magas 
teljesítményért 

• Lítium-Ion technológia:  nagy 
teljesítményű, tartós, gyorsan 
tölthető 14,4 V-os akkumulátorok

Bosch Readyy’y Lithium 
18 V BBH218LTD

• Kézi porszívó és morzsaporszvó 
egy készülékben

• Mindig gyorsan, mindig kéznél: 
könnyű tárolás és töltés 
bárhol az otthonában

• Motoros PowerBrush kefe  
és hatékony légáramlás a magas 
teljesítményért 

• Lítium-Ion technológia: nagy 
teljesítményű, tartós, gyorsan 
tölthető 18 V-os akkumulátorok 



2 in 1 készülékek
Ni-MH akkumulátorral

Bosch Readyy’y 
16.8 V BBH21622

• kézi porszívó és morzsaporszívó  
egy készülékben

• Cserélhető Ni–MH  
akkumulátor csomag

• Könnyű használat, tárolás  
és tisztítás a kis súlynak  
és az EasyClean tisztítási 
rendszernek köszönhetően

• Kényelmes porszívózás a bútorok 
körül és alatt is, hála a rendkívül 
flexibilis szívófenek 

• Stabil állóhelyzet funkció

Bosch Readyy’y 
16.8 V BBH2P163R

• kézi porszívó és morzsaporszívó  
egy készülékben

• Könnyű használat, tárolás és 
tisztítás a kis súlynak  
és az EasyClean tisztítási 
rendszernek köszönhetően

• Kényelmes porszívózás a bútorok 
körül és alatt is, hála a rendkívül 
flexibilis szívófejnek

• Stabil állóhelyzet funkció 
• Környezetbarát, újratölthető 

Ni-MH akkumulátor



Nekünk számít  
a véleménye!

Kérjük, töltse ki az alábbiakat, majd a vásárlást igazoló 
eredeti számlával és a készülékkel együtt küldje vissza 
számunkra!

Név:

Cím:

Telefonszám:

E-mail cím:

Bankszámlaszám:

Számlaszám tulajdonosa:

Visszaküldés rövid indoklása:

© Bosch 2018. Készült a BSH Kft. megbízásából.
Az adatok tájékoztató jellegűek! A típusmódosítás  

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