
Przyjemniej z Boschem!
Kupuj klimatyzatory Bosch i odbieraj nagrody!

Do każdych 3 lub 5 zakupionych kompletów 
klimatyzatorów otrzymasz: 
▶  komplet walizki narzędziowej L-Boxx
 lub
▶  komplet walizki narzędziowej LS-Boxx

Akcja  promocyjna 01.09 - 30.11. 2017



Akcja Przyjemniej z Boschem!
Czas trwania: 01.09 - 30.11.2017
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Dział Termotechniki
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa

1.  Akcja skierowana jest do wszystkich Instalatorów montujących urządzenia klimatyzacyjne marki Bosch.
2.   Nagroda jest przyznawana do każdych zakupionych 3 lub 5 kompletów urządzeń w okresie trwania akcji,  

czyli od 1 września do 30 listopada.
3.   Aby otrzymać  

1 komplet składający się z walizki narzędziowej L-Boxx 136 wraz z wypełnieniem piankowym marki Bosch 
należy zakupić: 
▶   minimum trzy dowolne komplety urządzeń (klimatyzatorów pokojowych) typu:   

Bosch Climate 5000 RAC, Bosch Climate 8000 RAC, Bosch Climate 8032 RAC
 lub 
  1 komplet składający się z walizki narzędziowej LS-Boxx 306 wraz z szufladą LS-Tray 92 oraz kasetą  

-Boxx 53 Set 12 marki Bosch należy zakupić:
 ▶   minimum pięciu dowolnych kompletów urządzeń (klimatyzatorów pokojowych) typu:  

Bosch Climate 5000 RAC, Bosch Climate 8000 RAC, Bosch Climate 8032 RAC 
4.   Weryfikacja zakupionych urządzeń odbywa się na podstawie faktur zakupowych wystawionych przez  

Autoryzowanych Partnerów Handlowych Bosch AC.
5.   Kopie faktur zakupowych poświadczających zakup urządzenia należy przekazać Doradcy Techniczno- 

-Handlowemu urządzeń klimatyzacyjnych Bosch.

Zasady sprzedaży premiowej*

Jeden system – trzy zalety 
Niezastąpiony w warsztacie, podczas transportu i na budowie

System Bosch Mobility
Optymalne dopasowanie narzędzi i osprzętu

▶   Uniwersalne rozwiązanie: narzędzia, niezbędne drobiazgi i osprzęt  
w jednej kompaktowej walizce

▶   Swobodny i łatwy dostęp dzięki praktycznym szufladom: możliwość 
wyposażenia w kasety i-BOXX oraz szuflady, automatycznie  
zabezpieczane przed przypadkowym wysunięciem się

▶   Zorganizowany transport: niezwykle łatwe łączenie ze sobą  
i rozłączanie kilku walizek L-BOXX dzięki opatentowanemu  
systemowi zatrzasków

▶  Szybki załadunek i bezpieczeństwo w drodze
▶   Wyjątkowa wytrzymałość: odporne na uderzenia, zabezpieczone 

przed rozbryzgami wody, pokrywa wytrzymująca obciążenia do 100 kg
▶  Profesjonalizm: na budowie i przed klientem

* Szczegółowe informacje w regulaminie akcji

Walizka narzędziowa  
LS-Boxx

Walizka narzędziowa 
L-Boxx


