
Bereid het met Bosch.
Nú tot € 50,- retour op 
Bosch keukenapparaten!

www.bosch-home.nl/acties

€ 50
retour

tot

Geldig voor uw aankoop in de actieperiode 15-04-2015 t/m 15-06-2015. 

Ga voor de complete actievoorwaarden en actiemodellen naar www.bosch-home.nl/acties
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015069 / Q8A0021548

In de periode van 15 april 2015 t/m 15 juni 2015 ontvangt u bij aankoop van een 
 actiemodel keukenmachine of voedselbereider tot maximaal** € 50,- van Bosch retour.

Actievoorwaarden:
•  Deze actie is geldig voor uw aankoop van een actiemodel in de periode van 15-04-2015 

t/m 15-06-2015. Voor alle deelnemende actiemodellen, de actuele actievoorwaarden en 
het bijbehorende cashback bedrag verwijzen wij naar www.bosch-home.nl/acties.

• De volgende cashback bedragen zijn geldig op ondervermelde series:

•    Uitsluitend geregistreerde aankopen - middels ons online registratieformulier - vergezeld 
van een kopie van het aankoopbewijs* worden in behandeling genomen. 

•   Onvolledige inzendingen, onjuiste inzendingen die niet voldoen aan de voorwaarden 
én inzendingen na de uiterste inzenddatum van 30-06-2015 worden niet gehonoreerd.

•  De actie is uitsluitend geldig op in Nederland aangeschafte apparatuur.
•  De actie wordt uitsluitend toegekend aan consumenten met een Nederlands bank-

rekeningnummer.
•  U ontvangt het cashback bedrag uiterlijk 4 weken nadat wij de online registratie met 

kopie aankoopbewijs hebben ontvangen en goedgekeurd.
•  Het is ook mogelijk een uitgeprint registratieformulier met bewijs van aankoop per post 

op te sturen naar: BSH Huishoudapparaten B.V., t.a.v. Bosch secretariaat, Antwoord-
nummer 534, 2130 WB Hoofddorp.

•  Het aanbod geldt voor maximaal 1 deelname per adres.
•  Bosch behoudt zich het recht voor de actie te wijzigen of eerder te beëindigen.

*  Wij verzoeken u de verkoopprijs op het aankoopbewijs onleesbaar te maken door deze zwart te markeren.

** Cashback bedrag is afhankelijk van het typenummer, dat u heeft aangeschaft.

Nú tot € 50,- retour  
op Bosch keukenapparaten!

Productgroep Actiemodellen beginnend met: Cashback

Keukenmachines MUM52.. / MUM53.. Serie €   20,00 

MUM54.. / MUM56.. Serie €   30,00 

MUM57.. Serie €   40,00 

MUMXL.. Serie €   50,00 

Handmixers MFQ.. Serie €   10,00 

Staafmixers MSM66.. / MSM67.. / MSM7..Serie €   10,00 

MSM8.. Serie €   20,00 

Foodprocessoren MCM4.. / MCM6.. Serie €   20,00 
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