ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ BOSCH

Bosch Professional.

Καινοτομία και ποιότητα.
GBH 5-40 DCE
0.611.264.000

€ 725,00

GBH 8-45 D
0.611.265.100

€ 835,00

1)

Με Φ.Π.Α. 24% ¤ 899,00

1)

Με Φ.Π.Α. 24% ¤ 1.035, 40

1)

Με Φ.Π.Α. 24% ¤ 787, 40

1)

Με Φ.Π.Α. 24% ¤ 1.382,60

Με Φ.Π.Α. 24% ¤ 1.506,60

€ 635,00

1)

Με Φ.Π.Α. 24% ¤ 1.134,60

€ 1.115,00

1)

GSH 5 CE
0.611.321.000

€ 915,00

GBH 12-52 D
0.611.266.100

GBH 12-52 DV
0.611.266.000

€ 1.215,00

GBH 8-45 DV
0.611.265.000

GSH 7 VC
0.611.322.000

GSH 11 VC
0.611.336.000

€ 739,00

€ 875,00

1)

Με Φ.Π.Α. 24% ¤ 916, 36

1)

Με Φ.Π.Α. 24% ¤ 1.085,00

GSH 27 VC
0.611.30A.000

€ 1.989,00

1)

Με Φ.Π.Α. 24% ¤ 2.466, 36

GSH 16-30
0.611.335.100

€ 1.189

1)

Με Φ.Π.Α. 24% ¤ 1.474, 36
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ΔΩΡΟ
▶ Καρότσι μεταφοράς
▶ Βελόνι 520 mm
▶ Καλέμι 520 x 35 mm
Αξίας € 182,00 + Φ.Π.Α.

Με την αγορά ενός
προϊόντος Bosch που
απεικονίζεται στην
προηγούμενη σελίδα, θα
λάβετε ένα χρήσιμο δώρο
για την εργασία σας!
Συμπληρώστε το κουπόνι
τώρα!

Super SDS-max!
ΔΩΡΟ
Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας
GSR 12V-15, 2 μπαταρίες 2,0 Ah
+ 39 Εξαρτήματα
Αξίας € 149,00 + Φ.Π.Α.

Η προωθητική ενέργεια αφορά τα επαγγελματικά εργαλεία Bosch που απεικονίζονται στην προηγούμενη
σελίδα και αγοράστηκαν από 01.07.2019 έως 31.10.2019
Για να συμμετέχετε στην προωθητική ενέργεια, θα πρέπει να συμπληρώσετε το κουπόνι και να το αποστείλετε με συστημένη επιστολή έως
30.11.2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση της Robert Bosch Α.Ε. – Τμήμα Marketing Επαγγελματικών Ηλεκτρικών Εργαλείων
– Ερχείας 37, 19400 Κορωπί επισυνάπτοντας απαραιτήτως το αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς. Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε τα
παραπάνω έγγραφα μέσω e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: marketingpowertools@gr.bosch.com, εντός της
ίδιας προθεσμίας. Η αποστολή του συμπληρωμένου κουπονιού, συνιστά πλήρως την αποδοχή των όρων ισχύος της προσφοράς, που
βρίσκονται αναρτημένοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.bosch-professional.gr στην ενότητα Υπηρεσίες/Προσφορές.

ΠΡΟΪΌΝ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ:
Πιστολέτα Bosch

Αναφέρετε το μοντέλο:

Ονοματεπώνυμο*
Εταιρική επωνυμία*
Διεύθυνση*
Τηλέφωνο*

Πόλη*

Ταχ. Κωδ.*

e-mail

Με την συμπλήρωση του παρόντος δελτίου συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια “Super SDS-max!” της Robert Bosch AE δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση των αναρτημένων όρων στον ακόλουθο ιστότοπο
της εταιρείας www.bosch-professional.gr στην ενότητα Υπηρεσίες/Προσφορές και τους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα. Συναινώ στην τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων
(όνομα, επώνυμο, email, τηλέφωνο), τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της προωθητικής ενέργειας της εταιρείας για την εξυπηρέτηση, παρακολούθηση και εκπλήρωση της συναλλακτικής
σχέσης βάσει της προωθητικής ενέργειας μέχρι την παράδοση σε μένα του δώρου (απαραίτητος όρος για την συμμετοχή σας). ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Διά της παρούσας, επίσης, συναινώ στην χρήση των προαναφερόμενων προσωπικών μου δεδομένων αποκλειστικά και μόνον από την Robert Bosch AE για την μελλοντική αποστολή σε μένα διαφημιστικού υλικού
και μηνυμάτων. Η συναίνεσή σας είναι προαιρετική και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή στο μέλλον στέλνοντας ένα μήνυμα στην ηλ. διεύθυνση marketingpowertools@gr.bosch.com ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Για να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας και να μας ενημερώσετε για περιστατικά παραβίασης προσωπικων δεδομένων, χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&language=eng.
Για προτάσεις και καταγγελίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούμε να επικοινωνήσετε στην ηλ. διεύθυνση Privacy-Bosch-Greece@gr.bosch.com
* υποχρεωτικά πεδία

Ημερομηνία*,...................................., Υπογραφή* ...............................................
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