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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

Bosch hűtőkészülékek  
5 év gyártói  
garanciával!
Bosch hűtő- és fagyasztókészülékek  
5 év gyártói garanciával 2015. május 4.  
és december 31. között!
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Keressen minket a Facebook-on:  
www.facebook.com/BoschHomeMagyarorszag



Frissesség és  
energiatakarékosság  
garantálva!

Magával ragadó 
belső értékek.

Év
Garancia
5

Önnek nem kell mást tennie, mint a promócióban 
résztvevő Bosch hűtő- vagy fagyasztókészülékek 
közül vásárolnia és saját adataival valamint  
a készülék típusszámával regisztrálnia  

a www.bosch-home.com/hu/Huto5evGarancia oldalon. 
Ezután postán megkapja a termék 5 évre szóló módosított 
jótállási jegyét. A promóció csak a 2015. 05. 04. és 
2015.12.31. között vásárolt és a promócióban résztvevő  
termékekre érvényes.
Az esetleges jótállási igény kizárólag az 5 éves garanciajegy 
és a készülék eredeti számlájának együttes bemutatása ese-
tén érvényesíthető.

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

Energia Energia A+++ és A++ energiaosztály
A Bosch hűtő- és fagyasztókészülékek a 
különleges szigetelésnek és hűtőrendszernek 

köszönhetően a lehető legkevesebb energiát fogyasztják, így 
kímélve a környezetet és az Ön pénztárcáját.

NoFrost technológia
Aktív hűtésének köszönhetően a NoFrost  
technológiával rendelkező Bosch készülékek  

belső tere nem jegesedik, így nem kell többé leolvasztani 
őket, ezzel több szabadidőt biztosítva Önnek.

LowFrost technológia
A NoFrost rendszer egy kedvezőbb árú alternatívája, 
ahol a hűtőtér automatikus leolvasztással rendelke-

zik, míg a fagyasztótér speciális kialakításának köszönhetően 
a jégképződés a töredékére csökken, ezzel a leolvasztási 
műveletet kevesebbszer kell végrehajtani.

Elektronikus vezérlés
Néhány kivételtől eltekintve a Bosch hűtő- és fagyasz-
tó készülékek mind elektronikus vezérléssel, hőmér-

séklet beállítással és egyéb funkciókkal rendelkeznek, így Ön 
mindig könnyedén beállíthatja a kívánt hűtési paramétereket.

Frissentartó rekeszek
Legyen szó bármilyen Bosch hűtőről,  
a különböző típusú élelmiszerek  

mindig a megfelelő rekeszekbe helyezhetőek el, biztosítva 
ezzel a tökéletes feltételeket a frissesség hosszan tartó  
megőrzéséhez.

Legyen szó kombinált hűtőről, fagyasztószekrényről 
vagy akár szabadonálló egyajtós hűtőkészülékről,  
a Bosch energiatakarékos készülékeit most 5 év  
garanciával vásárolhatja meg!

A Bosch hűtőkészülékek különleges tulajdonságaival 
a nap minden órájában energiát takarít meg,  
miközben a készülék használata egyszerű és  
kényelmes az Ön számára.

A promócióban résztvevő készülékek:
KGV36UW30, KGV36UW30S, KGV36UL30, KGV36UL30S, KGV36XW30, KGV36VW32, 
KGV36VL32S, KGV39VW31, KGV39VL31S, KGV58VL31S, KGE49AI31, KGE36AW42, 
KGE36AI42, KGE39BL41, KGE49AW41, KGE49BI40, KGN36NW20, KGN36NL20, 
KGN39VL21, KGN39XL32, KGN46AI22, KGN49AI32, KGN57AI22, KGN36SB31,  
KGN36SR31, KGN36SQ31, GSN33VW30, GSN33VL30, GSN58AW30, GSN36AI31, 
KSV33VW30, KSV33VL30, KSV36AI31, KUL15A65, KIV34X20, KIS87AF30, KIV87VS30


