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Kiváló mosogatási eredmény,
jelentős energiamegtakarítás.
Bosch mosogatógépek kíváló energiafelhasználása
A Bosch mosogatógépei az elmúlt évek számos innovatív technológiájának köszönhetően jelentős víz és árammegtakarítást értek el,
melynek révén a kiváló A+++/A++/A+ energiaosztályokba taroznak.

Féltöltet mosogatási lehetőség opció
Kismennyiségű mosogatnivaló esetén hasznos segítség
a féltöltet mosogatási funkció. Az edények a felső- illetve
alsó kosár bármelyikébe és bárhová behelyezhetők. A mosogatási
folyamat jelentős víz és energia megtakarításával végezhető.

IntenzívZóna opció
Az erősebben szennyezett edények számára az alsó kosárban a megnövelt víznyomás és a magasabb hőmérséklet
segítségével biztosított a tökéletes eredmény.
Intensiv

ActiveWater
Maximális mosogatási teljesítmény minimális fogyasztási
értékekkel. A hihetetlen teljesítmény-növekedés az
ActiveWater rendszernek köszönhető, mely a mosogatási folyamat
során a víz hatékonyságát a maximumig fokozza a gyorsabb felfűtésnek, a jobb szivattyúteljesítménynek, a célzott vízeloszlásnak,
illetve az optimalizált szűrőrendszernek köszönhetően.

Extra „Glanz” opció
A „Glanz” szárítási opció a köztes öblítési fázis, illetve
a zeolit ásvány segítségével gondoskodik az energiatakarékos és lassú szárításról, melynek révén még tökéletesebb és
csillogóbb eredmény érhető el. A ragyogó és csíkmentes üvegáru,
valamint a cseppmentes műanyag edények ékes bizonyítékai
a tökéletes mosogatásnak.
Glanz szárítás

TFT magyar nyelvű szöveges kijelző
A TFT szöveges kijelző gyorsan, átláthatóan és interaktívan biztosítja a mosogatási folyamattal kapcsolatos információkat. A többszínű képek és a jól olvasható szövegek a kiválasztott programokat,
opciókat, és a mosogatás időtartamát mutatják. Ezenkívül informálnak az optimális energia és árammegtakarítás lehetőségéről
a megadott mosogatási programnál. Mindezen felül természetesen
kijelzésre kerül a só- és öblítőszer hiánya is.

Tökéletes eredmény biztonságos körülmények között –
új GlassSecure borospohár-tartó*.
Biztos Önnel is történt már olyan,
hogy félve vagy egyáltalán nem tette
be értékes borospoharait a mosogatógépbe, tartva attól hogy mosogatás
közben esetleg megsérül. Ennek vet
véget az új GlassSecure tartó, mellyel
boros és más talpas poharai biztonságosan rögzíthetők, és helyezhetők be a
készülékbe. Egy tartóra 4 db pohár fér, a
tartót pedig VarioFlex vagy VarioFlexPlus
kosárrendszerrel rendelkező készülékekben lehet használni. A tartozék SMZ5300
cikkszámon vásárolható meg.

DuoPower™ – dupla felső mosogatókar
A felső kosár alján elhelyezkedő dupla mosogatókar gondoskodik az optimális vízelosztásról a mosogatógép minden
szegletében, ezzel garantálva a kiváló mosogatási végeredményt.

ÚJ

* Beérkezéstől függően! Kizárólag VarioFlex és VarioFlexPlus kosárrendszerrel használható.
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Zeolith® szárítás
A Bosch mosogatógépek speciális tulajdonsága a zeolith
ásvánnyal történő energiatakarékos szárítás. A zeolith
ásvány a készülék alsó, zárt részében helyezkedik el, melynek
speciális tulajdonsága, hogy megköti a vizet, miközben hőt bocsát
ki. Mivel minden újabb mosogatási ciklusban regenerálódik, így
hatása a készülék egész élettartama alatt biztosított. Ezen folyamat
révén a mosogatógép a kiváló szárítási eredmény mellett jelentős
energiát is megtakarít, melynek a mértéke akár 20% is lehet!

Higiénikus edényszáritás a hőcserélő rendszerrel
A hőcserélő rendszer a tisztító fázis távozó hőjét használja
fel arra, hogy a következő mosogatási folyamat hideg
csapvizét előmelegítse. Szárításnál az utolsó öblítő vízből maradó
hő hatására a hideg vízzel teli hőcserélőnél a pára a készülék belső
falán csapódik ki. A kondenzációs szárítás energiatakarékosabb és
mivel nincs szükség az ajtó kinyitására a belső tér higiénikusabb.

Időprogramozás, 1-24 óra, maradékidő-kijelzés:
Az időprogram 1-24 órával halaszthatja el a program
indítását, így bármikor a frissen mosogatott edények várják.
A program a nekünk megfelelő időpontban fejeződik be. A maradékidő-kijelzés segítségével pedig a rendelkezésre álló idő jól tervezhető.

Viztakarékos technika a mosogatásnál az AquaSensor
segitségével
A szabadalmaztatott AquaSensor folyamatosan ﬁgyeli a
készülékben lévő víz szennyezettségét és csak szükség esetén dönt
annak cseréjéről. Ezzel jelentős mennyiségű vizet illetve áramot
takarítva meg az Ön számára.

Vario kosár – a kihúzható extra hely
Az ActiveWater mosogatógépek egyes típusai rendelkeznek
egy harmadik, úgynevezett Vario kosárral, melynek révén
biztosított az evőeszközök mellett merőkanalak, és tortalapátok
mosogatógépbe való kényelmes behelyezése a középső részbe,
melyen mélyebb kialakítású kávéscsészék is elhelyezhetők.
Vario kosár

AquaSensor

Az elektonikus AquaStop garantáltan véd a vízkárok ellen
Az AquaStop biztonsági rendszer a legtöbb Bosch mosogatógép alapvető tartozéka. Az AquaStop minden vízkártól
megvéd, így Ön a gépet működés közben vagy kikapcsolt állapotban nyugodtan magára hagyhatja.
AquaStop

EmotionLight
Az EmotionLight világítás kiemelkedő design-innováció
a nagy mértékű esztétikai elvárások kielégítésére. A be- és
kipakolás során a készülék belseje két nagyteljesítményű mélykék
LED lámpa megvilágítása révén jól belátható és mutatós lesz.

A rugalmasság három foka – 3-fokozatú RackMatic
Az ActiveWater mosogatógépek RackMatic kosara 3 fokozatban
állítható, összességében 5 cm magasságban – mindezt egyetlen
mozdulattal. A szükséges magasság a bepakolásra váró edények
számára így könnyedén beállítható.

10 év garancia a belső tér
átrozsdásodása ellen
A mosogatógép belső tere minőségi
felületkezeléssel ellátott nemesacélból
készült, ezért 10 év garanciát vállalunk rá.
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60 cm széles mosogatógépek

Szabadonálló inox, 60 cm

Szabadonálló inox, 60 cm

Szabadonálló fehér, 60 cm

SMS69U78EU / SMS69U88EU*

SMS69N28EU / SMS69N48EU*

SMS58L12EU

Energia

Szárítás

7L

-10%

Energia

Víz

VarioSpeed

Vario ﬁók

12+1

Energia

Víz

6L

Töltöttség szenzor

44 dB

Szárítás

VarioSpeed

12+1

Vario ﬁók

AquaStop

EcoSilence
Drive

44 dB

Víz

10L

Töltöttség szenzor

Intensiv

Szárítás

VarioSpeed

12+1

Vario ﬁók

Töltöttség szenzor

Intensiv

AquaStop

EcoSilence
Drive

46 dB

Intensiv

AquaStop

EcoSilence
Drive

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Műszaki adatok

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

– 13 teríték mosogatására alkalmas
– Energiaosztály: A++
– Energia/víz1: 262 kWh/év, 2 800 liter/év
– Energia/víz2: 0,92 kWh, 10 liter
– Melegvízre köthető (max. 60 °C)
– Zajszint: 46 dB (re 1 pW)

13 teríték mosogatására alkalmas
Energiaosztály: A+++-10%
Energia/víz1: 194 kWh/év, 1 960 liter/év
Energia/víz2: 0,67 kWh, 7 liter
Melegvízre köthető (max. 60 °C)
Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

13 teríték mosogatására alkalmas
Energiaosztály: A++
Energia/víz1: 262 kWh/év, 1 680 liter/év
Energia/víz2: 0,92 kWh, 6 liter
Melegvízre köthető (max. 60 °C)
Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

Felszereltség

Felszereltség

Felszereltség

– 6 program: auto 65-75 °C, auto 45-65 °C,
auto 35-45 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C,
előmosogatás
– TFT magyar szöveges kijelző
– AquaSensor, töltöttségszenzor
– AquaMix, üvegvédelmi rendszer
– DosierAssistent mosogatószer adagoló
– Váltókar technika, regeneráló elektronika
– Kiegészítő funkció: IntenzívZóna,
VarioSpeedPlus, extra „Glanz” szárítás,
HigiéniaPlus
– Zeolith® energiatakarékos szárítás
– Elektronikus maradékidő jelzés percben
– Időprogramozás 1-24 óra között

– 6 Program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C,
eco program 50 °C, enyhe 40 °C,
TurboSpeed 20 min, előöblítés
– DosierAssistent, mosogatószer adagoló
– AquaSensor, töltöttségszenzor
– AquaMix, üvegvédelmi rendszer
– Hőcserélő
– Kiegészítő funkció: IntenzívZóna,
VarioSpeedPlus, extra szárítás, HigéniaPlus
– Váltókar technika, regeneráló elektronika
– Elektronikus maradékidő jelzés percben
– Időprogramozás 1-24 óra között

– 5 mosogatóprogram: intenzív 70 °C,
auto 45-65 °C, eco 50 °C, Intensive
Smart 45 °C, gyors 45 °C
– Kiegészítő funkció: IntenzívZóna,
VarioSpeed
– AquaSensor, töltöttségszenzor
– Hőcserélő
– Elektronikus maradékidő kijelzés percben
– Időprogramozás 1-24 óra között
– Váltókar technika, regeneráló elektronika

Komfort és biztonság

Komfort és biztonság

Komfort és biztonság

– VarioFlexPlus kosárrendszer
– 6 lehajtható rész a felső kosárban
– 6 (8**) lehajtható rész az alsó kosárban
– 2 csészetartó rész a felső- és alsó kosárban
– Talpas pohár tartó rendszer
– Vario evőeszköztartó kosár a harmadik szinten
– Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű
„RackMatic” rendszerrel
– Elektronikus só- és öblítőszer utántöltés jelzés
– EmotionLight, belső készülék világítás
– Gyermekzár, elektronikus nyomógombzár
– AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi
rendszer

–
–
–
–
–

VarioFlexPlus kosárrendszer
6 lehajtható rész a felső- és alsó kosárban
2 csészetartó rész a felső- és alsó kosárban
Talpas pohár tartó rendszer
Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű
„RackMatic” rendszerrel
– Vario evőeszköztartó kosár a harmadik szinten
– Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés
– Gyermekzár, elektronikus nyomógombzár
– Elektronikus nyomógombzár
– ServoSchloss, könnyített ajtózáródás
– AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi
rendszer

– AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi
rendszer
– VarioFlex kosárrendszer
– 2 lehajtható rész a felső és alsó kosárban
– 2 csészetartó rész a felső kosárban
– Vario evőeszköztartó kosár a harmadik szinten
– Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű
„RackMatic" rendszerrel
– Elektronikus só- és öblítőszer utántöltés jelzés
– Gyermekzár, elektronikus nyomógombzár

Készülékméret: 84,5 x 60 x 60 cm

Készülékméret: 84,5 x 60 x 60 cm

Készülékméret: 84,5 x 60 x 60 cm

* Követő modell 2014 januártól. ** Kizárólag a követő modell esetén.
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Szabadonálló inox, 60 cm

SMS50L18EU
Energia

Szárítás

48 dB

Szabadonálló fehér, 60 cm

SMS50E98EU

SMS40E32EU

Energia

Töltöttség szenzor

VarioSpeed

Szabadonálló inox, 60 cm

Szárítás

Energia

Töltöttség szenzor

48 dB

AquaSensor

Szárítás

Töltöttség szenzor

EcoSilence
Drive

52 dB

AquaSensor

AquaStop

Víz

Ujjnyom-mentes

AquaStop

EcoSilence
Drive

Ujjnyom-mentes

AquaStop

EcoSilence
Drive

VarioSpeed

Vario ﬁók

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Műszaki adatok

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

12 teríték mosogatására alkalmas
Energiaosztály: A+
Energia/víz1: 290 kWh/év, 3 300 liter/év
Energia/víz2: 1,02 kWh, 11,8 liter
Melegvízre köthető (max. 60 °C)
Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

12 teríték mosogatására alkalmas
Energiaosztály: A+
Energia/víz1: 290 kWh/év, 3 360 liter/év
Energia/víz2: 1,02 kWh, 12 liter
Melegvízre köthető (max. 60 °C)
Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

12+1

Intensiv

10L

12 teríték mosogatására alkalmas
Energiaosztály: A+
Energia/víz1: 290 kWh/év, 3 920 liter/év
Energia/víz2: 1,02 kWh, 14 liter
Melegvízre köthető (max 60 °C)
Zajszint: 52 dB (re 1 pW)

Felszereltség

Felszereltség

Felszereltség

– 5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C,
eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás
– Kiegészítő opció: VarioSpeed
– 5 mosogatási hőmérséklet
– ActiveWater vízrendszer
– DosierAssistent mosogatószer adagoló
– AquaSensor, töltöttségszenzor
– AquaMix, üvegvédelmi rendszer
– Elektronikus maradékidő kijelzés percben
– Időprogramozás 1-24 óra között
– Váltókar technika, regeneráló elektronika

– 5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C,
eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás
– Kiegészítő opció: féltöltet mosogatási
lehetőség
– 5 mosogatási hőmérséklet
– ActiveWater vízrendszer
– DosierAssistent új mosogatószer adagoló
– AquaSensor, töltöttségszenzor
– Váltókar technika, regeneráló elektronika
– Elektronikus maradékidő kijelzés percben
– Időprogramozás 1-24 óra között
– AquaMix, üvegvédelmi rendszer

– 4 program: normál 65 °C, eco 50 °C,
gyors 45 °C, előmosogatás
– Kiegészítő opció: féltöltet mosogatási
lehetőség
– ActiveWater vízrendszer
– DosierAssistent mosogatószer adagoló
– Töltöttségszenzor
– AquaMix, üvegvédelmi rendszer
– Időprogramozás 3, 6, 9 óra között
– Regeneráló elektronika

Komfort és biztonság

Komfort és biztonság

Komfort és biztonság

– AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi
rendszer
– Vario kosárrendszer
– 2 lehajtható rész az alsó kosárban
– Evőeszköz tartó az alsó kosárban
– 2 csészetartó rész a felső kosárban
– Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű
„RackMatic" rendszerrel
– Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
– Gyermekzár, elektronikus nyomógombzár

– AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi
rendszer
– Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
– Vario kosárrendszer
– Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű
„RackMatic" rendszerrel
– 2 lehajtható rész az alsó kosárban
– Evőeszköz tartó az alsó kosárban
– 2 csészetartó rész a felső kosárban
– Gyermekzár, elektronikus nyomógombzár

– AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi
rendszer
– 2 lehajtható rész az alsó kosárban
– 2 csészetartó rész a felső kosárban
– Kiegészítő evőeszköztartó a felső kosárban
– Evőeszköz tartó az alsó kosárban
– Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés

Készülékméret: 84,5 x 60 x 60 cm

Készülékméret: 84,5 x 60 x 60 cm

Készülékméret: 84,5 x 60 x 60 cm

1. 280 tisztítási ciklus alapján, hidegvíz bekötés esetén. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használati módjától. 2. Fogyasztás eco 50 °C-os programon.
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45 cm széles mosogatógépek

Szabadonálló inox, 45 cm

Szabadonálló fehér, 45 cm

Szabadonálló fehér, 45 cm

SPS69T28EU / SPS69T38EU*

SPS40E22EU

SPS40E02EU

Energia

Energia

Szárítás

52 dB

44 dB

VarioSpeed

Vario ﬁók

EcoSilence
Drive

AquaStop

Szárítás

Víz

9L

Töltöttség szenzor

Energia

Szárítás

Víz

Töltöttség szenzor

9L

48 dB

EcoSilence
Drive

AquaStop

Töltöttség szenzor

Intensiv

EcoSilence
Drive

AquaStop

AquaSensor

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Műszaki adatok

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

10 terítékes mosogatására alkalmas
Energiaosztály: A++
Energia/víz1: 211 kWh/év, 2 520 liter/év
Energia/víz2: 0,75 kWh, 9 liter
Melegvízre köthető (max. 60 °C)
Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

9 teríték mosogatására alkalmas
Energiaosztály: A+
Energia/víz1: 220 kWh/év, 2 520 liter/év
Energia/víz2: 0,78 kWh, 9 liter
Melegvízre köthető (max. 60 °C)
Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

9 teríték mosogatására alkalmas
Energiaosztály: A
Energia/víz1: 249 kWh/év, 3 640 liter/év
Energia/víz2: 0,88 kWh, 13 liter
Melegvízre köthető (max. 60 °C)
Zajszint: 52 dB (re 1 pW)

Felszereltség

Felszereltség

Felszereltség

– 6 program: auto 65-75 °C, auto 45-65 °C,
auto 35-45 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C,
előmosogatás
– ActiveWater vízrendszer
– DosierAssistent mosogatószer adagoló
– AquaSensor, töltöttségszenzor
– AquaMix, üvegvédelmi rendszer
– Hőcserélő
– Kiegészítő opció: IntenzívZóna, féltöltet,
VarioSpeedPlus
– Elektronikus maradékidő kijelzés percben
– Időprogramozás 1-24 óra között
– DuoPower – dupla felső mosogatókar

– 4 program: intenzív 70 °C, normál 65 °C,
eco program 50 °C, gyors 45 °C
– Kiegészítő opció: féltöltet mosogatási
lehetőség
– ActiveWater vízrendszer
– DosierAssistent mosogatószer adagoló
– AquaMix, üvegvédelmi rendszer
– AquaSensor, Töltöttségszenzor
– Hőcserélő
– Időprogramozás 3, 6, 9 óra között
– Váltókar technika, regeneráló elektronika
– DuoPower – dupla felső mosogatókar

– 4 program: intenzív 70 °C, normál 65 °C,
eco program 50 °C, gyors 45 °C
– ActiveWater vízrendszer
– DosierAssistent mosogatószer adagoló
– Töltöttségszenzor
– AquaMix, üvegvédelmi rendszer
– Váltókar technika, regeneráló elektronika
– DuoPower – dupla felső mosogatókar

Komfort és biztonság

Komfort és biztonság

Komfort és biztonság

– AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi
rendszer
– VarioFlexPlus kosárrendszer
– 3 lehajtható a felső- és 2 (4**) lehajtható
rész az alsó kosárban
– Csészetartó az alsó kosárban
– Talpas pohár tartó rendszer
– Vario evőeszköztartó kosár a harmadik szinten
– Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű
„RackMatic” rendszerrel
– Elektronikus só- és öblítőszer utántöltés jelzés
– Gyermekzár, elektronikus nyomógombzár

–
–
–
–

–
–
–
–

Készülékméret: 84,5 x 45 x 60 cm

Készülékméret: 84,5 x 45 x 60 cm

Vario kosárrendszer
Variálható evőeszköz tartó az alsó kosárban
Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi
rendszer

* Követő modell 2014 januártól. ** Kizárólag a követő modell esetén.

Vario kosárrendszer
Variálható evőeszköz tartó az alsó kosárban
Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi
rendszer

Készülékméret: 84,5 x 45 x 60 cm

| 7

Kompakt mosogatógépek

Inox, kompakt kivitel

Fehér, kompakt kivitel

SKS51E18EU

SKS51E12EU

Energia

Szárítás

Energia

Töltöttség szenzor

48 dB

EcoSilence
Drive

Szárítás

Töltöttség szenzor

48 dB

Műszaki adatok

Műszaki adatok

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

6 terítékes mosogatásra alkalmas
Energiaosztály: A+
Energia/víz1: 174 kWh/év, 2 100 liter/év
Energia/víz2: 0,62 kWh, 7,5 liter
Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

EcoSilence
Drive

6 terítékes mosogatásra alkalmas
Energiaosztály: A+
Energia/víz1: 174 kWh/év, 2 100 liter/év
Energia/víz2: 0,62 kWh, 7,5 liter
Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

Felszereltség

Felszereltség

– Forgatógombos kezelés integrált "Start"
gombbal
– Piros LED
– 5 mosogatóprogram: intenzív 70 °C, normál
65 °C, eco 50 °C, kímélő 40 °C, gyors 45 °C
– 1 kiegészítő opció: extra szárítás
– ActiveWater vízrendszer
– Töltöttségszenzor
– Regeneráló elektronika
– Hajlított mosogatókarok
– AquaMix, üvegvédelmi rendszer

– Forgatógombos kezelés integrált "Start"
gombbal
– Piros LED
– 5 mosogatóprogram: intenzív 70 °C, normál
65 °C, eco 50 °C, kímélő 40 °C, gyors 45 °C
– 1 kiegészítő opció: extra szárítás
– ActiveWater vízrendszer
– Töltöttségszenzor
– Regeneráló elektronika
– Hajlított mosogatókarok
– AquaMix, üvegvédelmi rendszer

Komfort és biztonság

Komfort és biztonság

– Többszörös vízvédelmi rendszer
– Variálható evőeszköz tartó, kiegészítő
csészetartó
– Elektronikus só-utántöltés jelzés
– Elektronikus öblítőszerhiány jelzés

– Többszörös vízvédelmi rendszer
– Variálható evőeszköz tartó, kiegészítő
csészetartó
– Elektronikus só-utántöltés jelzés
– Elektronikus öblítőszerhiány jelzés

Készülékméret: 84,5 x 45 x 60 cm

Készülékméret: 84,5 x 45 x 60 cm

1. 280 tisztítási ciklus alapján, hidegvíz bekötés esetén. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használati módjától. 2. Fogyasztás eco 50 °C-os programon.

A szolgáltatás, melyben
100%-ig megbízhat!
Az Ön rugalmas és naprakész szakértője
a Bosch Ügyfélszolgálat.

Bosch Ügyfélszolgálat
– Szervizszolgáltatás a készülék teljes élettartama alatt
– Az egész országot lefedő szervizhálózat
– Eredeti alkatrészek és kiegészítők

(+36-1) 489-5463

www.bosch-home.com/hu

Márkaszerviz és Vevőszolgálat
1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.
Nyitva tartás:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

08.00 - 18.00
09.00 - 17.00
09.00 - 17.00
09.00 - 17.00
09.00 - 16.00 (téli időszámítás)
09.00 - 14.00 (nyári időszámítás)

Hibabejelentés
Hibabejelentés nyitva tartási időben: (+36-1) 489-5461
E-mail: hibabejelentes@bsh.hu
Alkatrészrendelés
Tel: (+36-1) 489-5463
E-mail: alkatreszrendeles@bsh.hu
Hétvégi és ünnepnapi ügyeleti telefonszám
(csak Budapest területén, csak nagykészülékre):
+36-30-921-2557
Bosch Info-vonal: (+36-1) 489-5444
www.bosch-home.com/hu

© Bosch 2013. Készült a BSH Kft. megbízásából.
Az adatok tájékoztató jellegűek! A típusmódosítás és mindennemű műszaki változtatás joga fenntartva! A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

