
www.bosch-home.nl/XXLwasactie

Ontvang nu een gratis stoomstation!*  
Bij een XXL wasmachine of droger uit Serie | 8 of HomeProfessional.

* Vraag naar de actievoorwaarden
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Tijdelijk gratis stoomstation t.w.v. € 175,-

Om het wassen en drogen met Bosch nog comfortabeler 
te maken, ontvangt u van 15 oktober t/m 15 december 2014 
een gratis stoomstation t.w.v. €175,- bij aankoop van 
geselecteerde 8 en 9 kg actiemodellen uit Serie | 8 
of Homeprofessional. Hiermee kunt u optimaal wassen, 
drogen, stomen én strijken, met perfect schoon wasgoed 
als resultaat. 

Ontdek wassen met meer inhoud.

Onze Bosch wasmachines en drogers uit Serie | 8 en 
HomeProfessional bieden u niet alleen betere was - en 
droogresultaten, maar ook méér gebruiksgemak en een lager 
energieverbruik. Wij zorgen dat u effi ciënter kunt wassen en 
drogen door onze extra grote trommelinhoud: 
1 kg wasgoed wast en droogt net zo energiezuinig als een 
volle belading met 9 kg!
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Actievoorwaarden

• Deze actie is geldig bij aankoop van één van de geselecteerde wasmachines en drogers 

uit Serie | 8 of HomeProfessional in de periode van 15 oktober t/m 15 december 2014. 

• 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 15 januari 2015 worden niet gehonoreerd.

• De actie is uitsluitend geldig op in Nederland aangeschafte apparatuur, die in Nederland 

in gebruik zijn.

• U ontvangt uiterlijk 4 weken, nadat wij de online registratie met kopie aankoopbewijs 

hebben ontvangen, het gratis stoomstation met typenummer TDS2211 t.w.v. € 175,-. 

• Bosch behoudt zich het recht voor een vergelijkbaar typenummer stoomstation met 

gelijke consumentenwaarde uit te leveren.

• Voor registratie, alle deelnemende actiemodellen en volledige actievoorwaarden 

verwijzen wij u naar onze actiewebsite www.bosch-home.nl/XXLwasactie.

Bij een XXL wasmachine of droger uit Serie | 8 of HomeProfessional.
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