
Halmozza 
a kedvezményeket
ízlése szerint! 
Beépíthető készülékek 
emelkedő pénzvisszafizetéssel.
Érvényes: 2014. február 03. 
és 2014. április 30. között.



Kiváló fogás: 
Bosch sütők
Design, kényelem, biztonság, mesterművek a konyhájában. Mindez sütőbe 
építve. A Bosch beépíthető sütői fantasztikus segítőtársak a finom fogások 
gyors és tökéletes elkészítésében. Nemes anyagokból készült igényes 
külsejük megbízható belsőt rejt, tele az Ön életét megkönnyítő funkcióval. 

Komfort
A Bosch beépíthető sütők többsége már alapfelszereltségként 
tartalmaz 2 vagy 3 szintű teleszkópos sütősínt, így Ön könnyen 
hozzáfér a finomságokhoz.

3D hőlégbefúvás
Süssön egyszerre akár 3 szinten! 
Az egyenletes hőeloszlással több 
szinten alkothat egyszerre a 
legmagasabb szintű finomságokat.

Pirolitikus öntisztító automatika
A funkcióval a sütőtérben lévő 
szennyeződések magas hőmérsékleten 
leégnek a sütő faláról, Önnek csak a 
hátramaradó hamut kell kitörölnie egyetlen 
könnyed mozdulattal.



10 000 Ft
pénzvisszafizetés*

Kezdjük egy könnyű döntéssel! Bármelyiket is választja az alábbi két beépíthető sütő közül, 
10 000 Ft pénzvisszatérítést kap. Szeretné növelni a kedvezményeket? Vásároljon új sütője 
mellé bármilyen főzőlapot és beépíthető mosogatógépet is! 

*Nincs más dolga, mint a vásárlást igazoló számlával (a blokkot önállóan sajnos nem tudjuk elfogadni) és adataival 
regisztrálni a www.bosch-home.com/hu weboldalon. Az ajánlat kizárólag a HBA43S452E és HBA73R451 sütők 
vásárlása esetén, 2014. február 3. és 2014. április 30. között érvényes.
További részletek és játékszabályzat: www.bosch-home.com/hu

Minden kezdet könnyű!

beépíthető 
sütő

HBA43S452E Önállóan beépíthető sütő
• EcoClean öntisztítás a hátsó falon
•  Multifunkciós sütő 8 funkcióval
• Automatikus gyorsfelfűtés
• Gyermekzár
• Extra hőszigetelésű sütőajtó (max. 40°C)
• 2-szintű teleszkópos sütősín
• Lehajtható grill-fűtőszál

HBA73R451 Önállóan beépíthető sütő
• Pirolitikus öntisztítás
•  Multifunkciós sütő 9 funkcióval
• Automatikus gyorsfelfűtés
• Gyermekzár
• 1-szintű teleszkópos sütősín
• Extra hőszigetelésű sütőajtó (max. 30°C)



+

Egy jó sütő méltó társa egy kiváló főzőlap.
Ezért is emeljük együttes vásárlás esetén a kedvezményt 15 000 forintra!

Párosan szebb az élet!

beépíthető 
sütő

beépíthető
főzőlap

15 000 Ft
pénzvisszafizetés*



A Bosch mindent feltett egy lapra, hogy tökéletes minőséget és szolgáltatásokat nyújtson 
a főzéshez. Főzőlapjai elegánsak, praktikusak és kimagasló teljesítményűek.

Mindent egy lapra!

Még több profizmus - Indukciós főzés
Maximális energiahatékonyság és jelentős időmegtakarítás. 
Ezt jelentik Önnek az indukciós főzőlapok. Lényegesen gyorsabban 
melegítenek a kerámialapoknál, és ugyanúgy, késlekedés nélkül reagálnak 
a teljesítményfokozat változására, mint a gázfőzőlapok.



A Bosch beépíthető mosogatógépei minimális energiafogyasztással maximális végeredményt 
garantálnak, és számos idő- és pénzmegtakarítási funkcióval rendelkeznek. 

A VarioSpeed-del már 70 perc alatt ragyogóvá válnak mosogatnivalói, míg az IntenzívZóna 
az erősebben szennyezett edényekre jelent csillogó megoldást. A HigiéniaPlus opciót 
pedig a gyerek- és bébi eszközök alapos mosogatására fejlesztettük ki.

Új korszak a mosogatásban



20 000 Ft
pénzvisszafizetés*

+

Tegye teljessé konyháját 
és a kedvezményeket! 

+beépíthető 
sütő

beépíthető
főzőlap

beépíthető
mosogató-

gép



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 Showroom 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

© Bosch 2014. Készült a BSH Kft megbízásából.

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


