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Variációk levestől 
a desszertig.

Használja ki Magyarország kedvenc konyhai 
robotgépének* sokoldalúságát 
most ajándék tartozékkal!

Az akció időtartama: 2018.03.01-04.30.
www.bosch-home.com/hu

AJÁNDÉK  
TARTOZÉK!



A MUM9 sorozat csúcsminőségű univerzális 
konyhai robotgépei az átgondolt formatervezést 
a kiemelkedő teljesítménnyel és a jövőbe mutató 
kényelmi funkciókkal ötvözik.

65 év gyártói tapasztalat 
csúcstermékei: 
a MUM9 sorozat.



Választható ajándék tartozékok
MUM9 készülékekhez

Kompakt, sokoldalú darálószett 5 az 1-ben funkcionalitással: őrlő, 
aprító, turmix, praktikus tároló és ToGo hordozható kehely. Hatékony 
daráló kávébabhoz, gabonafélékhez, csonthéjasokhoz, cukorhoz, 
valamint univerzális aprító zöldségekhez, keménysajtokhoz és 
fűszerekhez. 

MUZ9TM1 

Sokoldalú kiegészítő készlet egészséges ételek készítéséhez  
multi-mixerrel, aprítóval és citruspréssel. 

MUZ9VLP1

5,4 literes, praktikus tartalék tál, akár 3,5 kg tészta elkészítéséhez. 
Nagyon hasznos, amikor a tojásfehérjét és a sárgáját külön kell 
feldolgozni.

MUZ9ER1

TastyMoments életmódcsomag

VeggieLove Plus életmódcsomag

Nemesacél keverőtál



A Bosch MUM5-ös sorozatának készülékeinél 
a nagy teljesítmény és a sokoldalúság modern, 
díjnyertes külsővel párosul. 

Stílusos segítőtársak
a konyhában:
a MUM5 sorozat.



3,9 literes, praktikus tartalék tál, akár 1,5 kg tészta elkészítéséhez. 
Nagyon hasznos, amikor a tojásfehérjét és a sárgáját külön kell 
feldolgozni.

MUZ5ER2 

Praktikus őrlő gabonafélék és olajos magvak őrléséhez.

MUZ5GM1

Kompakt, sokoldalú daráló, aprító és tároló megoldás kávébabhoz, 
gabonafélékhez, csonthéjasokhoz, cukorhoz, zöldségekhez, 
keménysajtokhoz, fűszerekhez.

MUZ45XCG1

Nemesacél keverőtál

Gabonaőrlő

Multimill 3 az 1-ben univerzális daráló

Választható ajándék tartozékok
MUM5 készülékekhez



A MUM4 sorozat univerzális konyhai robotgépei 
hűséges társak a konyhában már évtizedek óta. 
A MUM4 készülékek megbízhatóságát csak 
sokoldalúságuk múlja felül. 

Egy igazi klasszikus:
a MUM4 sorozat

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



Választható ajándék tartozékok
MUM4 készülékekhez

Nemesacél korong, mely könnyen és gyorsan aprítja és csíkozza  
a zöldségeket. Ideális ázsiai ételekhez, salátadíszekhez, levesekhez, 
hús- és halételekhez.

MUZ45AG1

3,9 literes űrtartalmú, formatervezett keverőtál hőszigetelő 
műanyagból, mely garantálja, hogy a kelt tészták is remekül 
sikerüljenek.

MUZ4KR3

Nemesacél korong a tökéletes hasábburgonya gyors és egyszerű 
elkészítéséhez.

MUZ45PS1

Ázsiai zöldségszeletelő korong

Műanyag keverőtál

Hasábburgonya-szeletelő korong



Válasszon ajándék tartozékot 
kedve szerint!

Vásároljon 2018.03.01. és 04.30. között konyhai 
robotgépet a Bosch MUM9, MUM5 vagy MUM4 sorozatából, 
és válasszon egyet az ajándék tartozékok közül, hogy még 
sokoldalúbban tudja használni új konyhai segítőtársát!

Önnek nem kell mást tennie, mint 2018. 05.15-ig feltölteni 
a vásárlást igazoló számlát vagy a típusszámot tartalmazó 
pénztári blokkot honlapunkra és kiválasztani az ajándékot. 
Az ajándék tartozékot futárszolgálattal juttatjuk el Önhöz.

További részletek és regisztráció: 
www.bosch-home.com/hu/promociok/MUMajandek

A promócióban részt vevő Bosch konyhai robotgépek: 
MUM4427, MUM4655EU, MUM4830, MUM4856EU, MUM48R1
MUM52120, MUM54251, MUM55761, MUM58224, MUM58250
MUM58920, MUM58K20, MUM9B33S12, MUM9B34S27, 
MUM9BX5S22, MUM9BX5S61

© Bosch 2018. Készült a BSH Kft. megbízásából.
Az adatok tájékoztató jellegűek! A típusmódosítás és mindennemű műszaki 
változtatás joga fenntartva! A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

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


