Lógjon meg
a teregetés elől!
Fordítson időt az igazán fontos dolgokra!
Bosch szárítógépek 10% pénzvisszatérítéssel!*

Promóciós időszak: 2019.09.01.–2019.10.31.
www.bosch-home.com/hu

10%
visszajár!*

* A promócióban való részvétel regisztrációhoz kötött.
Részletek: www.bosch-home.com/hu/promociok/szaritogep10

Miért jobb a szárítógép,
mint a szárítókötél?
A ruhák szárítókötélen vagy télen akár a radiátoron történő szárítása sok időt vesz
igénybe. A kiteregetett ruhák emellett akár 4 liter vizet is kipárologtathatnak
a lakásban, ami a fal penészedéséhez is vezethet. Mindez megelőzhető a pára nyitott
ablakon való kivezetésével, azonban így a helyiséget télen újra fel kell fűteni, amely
akár 60%-kal több energiafogyasztást is jelenthet.
Ráadásul soha többé nem kell, hogy szárítókötelek vagy állványok legyenek
az otthonában! A Bosch hőszivattyús szárítógépei akár a mosógép tetejére is
helyezhetők, így a helyhiány miatt sem kell aggódnia.

Alacsony áramszámla? Kényelmes
karbantartás? Lehetséges!
A Bosch szárítógépek az innovatív hőszivattyús technológiának köszönhetően kevesebb
energiát fogyasztanak a hagyományos berendezésekhez képest, emellett megkímélik
Önt a fáradságos karbantartástól is. A szárítógép energiahatékony működésének
fenntartásához ugyanis elengedhetetlen a szűrők és a kondenzátor folyamatos
tisztítása, amelyhez a Bosch az alábbi különböző innovatív megoldásokat kínálja.

Auto
Clean

AutoClean – A szárítógép teljesen automatikus tisztítása*
A Bosch legújabb, egyedülálló technológiája folyamatosan
hatékony működést biztosít úgy, hogy a szárítógép szűrőit
akár 20 szárításon keresztül nem kell tisztítania! A készülék
minden szöszt egy tárolóba gyűjt, aminek az ürítésére
a szárítógép a megfelelő időben figyelmeztet. Így nincs
többé szükség sem az ajtó alatti szűrőre, sem egyéb részek
manuális tisztítására!

ÚJ!

SelfCleaning - Kondenzátor öntisztítás
A Bosch SelfCleaning CondenserTM szárítógépekben megtalálható
szabadalmaztatott öntisztító kondenzátor megkíméli Önt a kondenzátor és a
szűrők tisztításának fáradalmaitól, ugyanis szárítási ciklusonként a kondenzvíz
felhasználásával akár négyszer is automatikusan megtisztítja a kondenzátorát.
Mindössze az ajtó alatti szűrőt kell kiüríteni minden szárítás után.

EasyClean

EasyClean kondenzátor
A kondenzátort egy nagy hatékonyságú szűrő védi a szöszöktől, melyet
nagyjából 50 szárításonként kell megtisztítani, szárításonként pedig csak az
ajtó alatti szűrő ürítendő. Az EasyClean szűrő tisztítása egyszerű, folyó víz alatt
másodpercek alatt elvégezhető.

* Bosch AutoClean szárítógépek várható beérkezése: 2019. szeptember

Mondjon búcsút a teregetésnek és vásároljon bármilyen Bosch szárítógépet, mellyel időt
és energiát spórolhat, miközben ruhái mellett a pénztárcáját is kíméli! Ráadásul most
még 10%-ot is visszakap a készülék bruttó vételárából!*
A kedvezmény igénybevételéhez vásároljon 2019. szeptember 1. és október 31. között Bosch
szárítógépet, majd a névre szóló, a készülék típusszámát tartalmazó számlával és személyes
adataival regisztráljon a www.bosch-home.com/hu/promociok/szaritogep10 weboldalon. Sikeres
regisztrációját követően a szárítógép bruttó vételárának 10%-át banki átutalással megtérítjük Önnek.
Amennyiben Bosch i-DOS mosógépet is vásárol, úgy a mosógép vételárából 20%-ot visszakaphat,
részletekért kérjük olvassa el a részvételi szabályzatot.*
A regisztrációt megteheti 2019.09.01 - 11.14. 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 boschszarito2019@popgroup.hu címen.
A promócióban résztvevő készülékek: WTR83V00BY, WTR83V10BY, WTR85V00BY, WTR85V10BY, WTR85V11BY,
WTR85V90BY, WTR85T00BY, WTR87TW0BY, WTM85251BY, WTW85461BY, WTW85491BY, WTW87463BY, WTW8761BY,
WTWH761BY, WTW876WBY, WTW85550BY, WTW85551BY, WTW85540EU, WTW855H0BY, WTW85590BY, WTX87M90BY,
WTX87KH1BY, WTX87KH0BY, WTX87EH0EU
* A tájékoztatás nem teljes körű, részletekért kérjük látogasson el a www.bosch-home.com/hu/promociok/szaritogep10 weboldalra.
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Keressen minket a Facebook-on:
www.facebook.com/BoschHomeMagyarorszag

10%

Keressen minket az Instagramon:
www.instagram.com/boschhomehu
Weboldal: www.bosch-home.com/hu
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