
In de periode van 19 januari 2015 t/m 28 februari 2015 bieden wij bij aankoop van een 
geselecteerde Bosch stofzuiger zonder stofzak een 30 dagen Niet Tevreden Geld Terug 
garantie. Indien de stofzuiger onverhoopt niet bevalt, mag u deze gedurende 30 dagen na 
aankoopdatum kosteloos aan ons retourneren. Het aanschafbedrag ontvangt u  
rechtstreeks van Bosch retour.

Actievoorwaarden:
-  Deze actie is geldig bij aankoop van een geselecteerde Bosch stofzuiger zonder stofzak in de 

periode van 19 januari t/m 28 februari 2015.

-  De actie is geldig op alle Bosch bagless stofzuigers, waarvan het typenummer begint met: 

BGS3/4/5/6 of BCH6.

-  Uitsluitend geretourneerde actiemodellen stofzuigers, die vergezeld zijn van een  

compleet ingevuld retourformulier én het originele aankoopbewijs worden in  

behandeling genomen.

-  Het retourformulier dient voor verzending te worden gedownload van onze actiepagina  

www.bosch-home.nl/bagless en compleet te worden ingevuld.

-    U kunt uw nieuwe stofzuiger kosteloos terugsturen naar het volgende adres: 

 BSH Huishoudapparaten B.V, Retouractie Bosch Bagless Actie, Antwoordnummer 106, 

4000 VB TIEL

-  De officiële retourdatum is de datum van het poststempel. Indien deze datum binnen  

30 dagen na aankoopdatum van uw aankoopbewijs valt en voldaan is aan alle overige  

voorwaarden, komt u in aanmerking voor deze actie. 

-  De stofzuiger dient in perfecte staat te zijn en in de originele, onbeschadigde verpakking 

inclusief alle bijbehorende accessoires te worden verstuurd.

-  Bosch is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van het product tijdens transport.

-  Wij adviseren u een kopie van alle documenten (aankoopbewijs, formulier,  

verzendbewijs) te bewaren.

-  Eventuele transport- en/of verzendkosten voor het retourneren worden niet terugbetaald 

door Bosch.

-  Onvolledige inzendingen, onleesbare inzendingen en onjuiste inzendingen die niet voldoen 

aan de voorwaarden worden niet gehonoreerd. De stofzuiger wordt in dat geval aan u  

teruggestuurd. 

-  Indien aan alle voorwaarden is voldaan, zal Bosch binnen 4 weken na ontvangst van de  

stofzuiger het aanschafbedrag terugstorten op het door u aangegeven rekeningnummer.  

Het te retourneren geldbedrag bedraagt maximaal de adviesprijs van het product  

(zie bosch-home.nl).

-  Het aanschafbedrag kan uitsluitend worden gestort op een Nederlandse (bank-) 

rekening.

- De actie is uitsluitend geldig op in Nederland aangeschafte apparaten.

- Het aanbod geldt voor maximaal 1 deelname per adres.

- Deze actie verandert de wettelijke garantie op Bosch producten niet 

- Bosch behoudt zich het recht de actie te wijzigen of eerder te beëindigen.

Actievoorwaarden  
Stofzuigers zonder stofzak:  
30 dagen Niet Tevreden,  
Geld Terug!
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