
Frissesség és  
takarékosság  
garantálva!

Bosch hűtő- és fagyasztó- 
készülékek 2+3 év gyártói  
garanciával 2016. május 9.  
és december 31. között!

*Háztartási nagykészülékek 
Forrás: Euromonitor, eladási darabszám, 2015

Garancia
2+3 Év



Az egészséges életmód 
belülről fakad.  
Csak nyissa ki az ajtót!
A Bosch hűtő- és fagyasztókészülékei minden esetben 
gondoskodnak az élelmiszerek megfelelő tárolásáról,  
így Ön mindig friss és egészséges ételeket fogyaszthat. 
Ismerje meg széles termékválasztékunkat, és válassza  
ki az Önnek megfelelő készüléket!

NoFrost kombinált hűtőkészülékek
Új NoFrost rendszerű készülékeink beépített 
elektronikus vezérlése mindig optimális 
hőmérsékletet biztosít mind a hűtő-, mind  
a fagyasztótérben, a VitaFresh frissentartó 
rendszerek pedig a zöldségek, gyümölcsök, 
húsok és halak megfelelő tárolásáról gondoskod-
nak szabályozható páratartalommal.

LowFrost kombinált hűtőkészülékek
Hihetetlen alacsony energiafogyasztású A+++ 
illetve A++ energiaosztályú alulfagyasztós 
készülékeinkben a LowFrost technológiának 
köszönhetően ritkább és könnyebb a fagyasztó-
tér leolvasztása. Termékválasztékunkban 
többfajta méretű, színű és felszereltségű 
készülék megtalálható.



Egyajtós hűtőkészülékek
Amennyiben nincs szüksége fagyasztóra, 
vagy ezt a funkciót egy külön készülékkel 
kívánja biztosítani, az egyajtós hűtőkészü-
lék a megfelelő választás az Ön számára. 
Nagyméretű belső tere, rugalmas belső 
kialakítása és kényelmi funkciói Önt is 
lenyűgözik majd. 

Fagyasztószekrények
Ha sok fagyasztott élelmiszert tárol, akkor 
egy Bosch fagyasztószekrényre van 
szüksége, melyek többsége NoFrost 
rendszerrel rendelkezik, így megkíméli 
Önt a leolvasztás fáradalmaitól. 

Beépíthető hűtőkészülékek 
Amennyiben Önnek fontos a konyhája 
egységes megjelenése, választhat 
beépíthető készülékeink közül, melyeket 
teljesen elrejthet a kíváncsi szemek elől. 
Kivitelben természetesen többfajta 
készülék is megtalálható a választékban, 
attól függően, hogy Önnek milyen 
tulajdonságokra és méretre van szüksége. 





Bosch hűtőkészülékek 
2+3 év gyártói  
garanciával.

Önnek nem kell mást tennie, mint a promó-
cióban résztvevő Bosch hűtő- vagy fagyasz-
tókészülékek közül vásárolnia és saját 
valamint a készülék adataival regisztrálnia  

a www.bosch-home.com/hu/Huto5evGarancia 
oldalon. Ezután emailben megkapja a termék +3 évre 
szóló garanciakiterjesztését. A promóció csak  
a 2016. 05. 09. és 2016.12.31. között vásárolt és  
a promócióban résztvevő termékekre érvényes*.  
Az esetleges garanciális igény a 3-5. évig kizárólag  
az emailben megküldött garanciakiterjesztés  
és a készülék eredeti számlájának együttes  
bemutatása esetén érvényesíthető.

További részletekért, illetve a promóció  
részvételi szabályzatáért keresse fel a  
www.bosch-home.com/hu/Huto5evGarancia 
weboldalt.

A promócióban résztvevő készülékek:
KGV36UW30S, KGV36UL30S, KGV36XW30, KGV36VW32, KGV36VL32S, 

KGV39VW31, KGV39VL31S, KGV58VL31S, KGE36AW42, KGE36AI42, 

KGE39DL40, KGE39BL41, KGE49AW41, KGE49AI31, KGE49BI40, KGN36NW20, 

KGN36NW30, KGN36NL20, KGN36NL30, KGN39VL21, KGN39XL32,  

KGN36XL35, KGN39AI35, KGN46AI22, KGN49AI32, KGN57AI22, KGN56AI30, 

KGN36SB31, KGN36SR31, KGN36SQ31, KGN39LB35, KSV33VW30, KSV33VL30, 

KSV36AI31, KUL15A65, KIR81AD30, KIV34X20, KIV87VS30, KIS87AF30, 

KIN86VF30, GSN33VW30, GSN33VL30, GSN36AI31, GSN58AW30
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* A promócióra való regisztráció határideje 2017.01.15.!



© Bosch 2016. Készült a BSH Kft megbízásából.
Az adatok tájékoztató jellegűek! A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Bosch Bemutatóterem 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

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

www.bosch-home.com/hu

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


