
Tecnologia para a vida

Este Natal, a Bosch reembolsa até 150€
na compra do seu eletrodoméstico!

Regulamento
De 1 de novembro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, na compra de 
um eletrodoméstico Bosch das seguintes referências receba até 150€ de 
reembolso.
Reembolso de 50€:  WTG85231EE, WQG233D0ES, WTR85T00ES, 
MUM5XW40, MUM5XW20, MUM5XC4E, MUM58020, MUM58720 e 
MUM58920.
Reembolso de 75€: BBS711ANM, BCS711XXL e BBS711W.
Reembolso de 100€: WNA14400ES, WGG244A0ES, WGG242A0ES, 
WTU87RH2ES, WQG245A0ES, WTW85439EP, WQG24500ES, KGN49LBCF, 
KGB86XIEP, KGN864IFA, KGN864IFA, KGN497ICT, KGN497LDF, KGN49XIDP, 
KGN49XIEA, KGN49XLEA, KGN49XWEA, BSS8224, BCS8214PRQ, 
BCS82POW15 e BBS8214PET.
Reembolso de 150€: KFN96APEA, KFN96VPEA e MUM9YX5S12.

Requisitos de participação 
A presente campanha destina-se exclusivamente a pessoas singulares, 
maiores de idade, consumidores finais adquirentes de eletrodomésticos 
marca Bosch, conforme os dados constantes da respetiva fatura de 
compra.

É condição de participação na campanha a apresentação de fatura 
validamente emitida, em conformidade com a lei em vigor e de acordo com 
as regras da campanha, comprovativa da compra de uma das referências 
em campanha.

Não serão consideradas válidas participações cujos dados de identificação 
do participante não coincidam com os dados constantes da fatura.

Oferta não acumulável, limitada a um modelo por cada gama de produto, 
por pessoa singular. Não podem ser cedidos, ou por qualquer forma 
transmitidos a terceiros, quaisquer direitos resultantes da presente 

campanha.
A entidade responsável pela campanha reserva-se o direito de exigir 
do participante a apresentação do original da fatura de compra ou de 
quaisquer outros elementos identificativos essenciais à confirmação da 
identidade e dos dados do participante, como condição para validação da 
participação na campanha e entrega da oferta. 

A campanha é válida em Portugal de 1 de novembro de 2022 a 31 de 
dezembro de 2022, nos estabelecimentos aderentes e limitada ao stock 
existente. 

Estabelecimentos aderentes disponíveis em:
https://www.bosch-home.pt/ 

Mecânica de participação 
1.Fazer o registo do seu aparelho em MyBosch:
www.bosch-home.pt/mybosch
2.Em www.bosch-home.pt/ , aceda à página da campanha de reembolso e 
preencha o formulário com os seguintes dados pessoais: Primeiro e último 
nome, contacto telefónico, endereço de e-mail, morada completa, NIF, 
IBAN, e junte fotografia da chapa de características contendo o número de 
série do aparelho e cópia integral e legível da fatura de compra da máquina 
em campanha (por favor, oculte o preço constante da fatura, por exemplo, 
riscando o mesmo). 

Só serão consideradas válidas as participações submetidas até ao dia 31 
de Janeiro de 2023.
Para qualquer esclarecimento adicional, por favor contacte: 
boschmarketing@bshg.com

Receba até

150€
de reembolso


