Robert Bosch Kft.

BOSCH KÉZISZERSZÁM 2015/2 PROMÓCIÓ

Tisztelt Kereskedelmi Partnerünk!
A Robert Bosch Kft. Termotechnika üzletága a Bosch kondenzációs készülékek forgalmazásához a következő promóciót
hirdeti meg:
A promóció időtartama: 2015.05.11. – 2015.07.24. illetve a készlet erejéig, vagy visszavonásig érvényes.
A március 23-ától érvényes tavaszi árakció továbbra is érvényben marad.

Kondenzációs készülék promóció Bosch Kéziszerszám utalvánnyal a következő termékekre:
Cikkszám

Megnevezés

7716010520
7716010519
7716010518
7714311086
7714311081
7714311084
7714311082
7716701397
7712231461984
7713231548984
7712231462984
7716701280

Condens 3000W ZSB 14-3C
Condens 3000W ZSB 22-3C
Condens 3000W ZWB 28-3C
Condens 5000FM ZBS 14/100S-3 MA
Condens 5000FM ZBS 22/100S-3 MA
Condens 5000FM ZBS 30/100S-3 MA
Condens 5000FM ZBS 22/210S-3 MA SOLAR
Condens 5000WT ZWSB 30-4
Condens 7000W ZSBR 28-3A
Condens 7000W ZWBR 35-3A
Condens 7000W ZBR 42-3A
Condens 7000WT ZWSB 22/28-3A
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A kupon az alábbi ajándékokra váltható be:

Bosch GSR 10,8-2-Li

Bosch GLI 10.8V-LI

Bosch GML 10,8 V-Li

akkus fúrócsavarozó

akkus LED lámpa

építőipari rádió

További információ a promóciós kuponok beváltásáról
A promócióban nem hoztunk létre külön akciós cikkszámokat, ezért a kondenzációs kazánok rendeléseit a fenti
táblázatban szereplő cikkszámon várjuk, melyhez az ajándék Bosch kupont is kérjük megrendelni és a rendelésen is
feltüntetni! A kupon cikkszáma: M89PTKUPON
Minden kazánvásárlás után egy ajándék igényelhető. Az utalvány beváltható a Bosch területi képviselőknél 2015.
augusztus 31-ig a vásárlást igazoló számla bemutatásával.
Értékesítés
A promóció célcsoportja a kivitelezők és a szervizes vállalkozások.
Az akciós készüléket és a hozzá tartozó kupont a számlán külön tétel sorban kell szerepeltetni.
Az utalvány a gázkazánnal fizikailag összecsomagolva kerül leszállításra, és a terméket megvásárló vevőt illeti meg. Az
akciós csomagolást megbontani, felnyitni, felvágni nem szabad.
Reklamáció szállítási sérülés esetén
A Robert Bosch Kft. csak a saját logisztikai partnere által leszállított akciós csomag sérülése estén fogad el sérülésből,
rongálásból, hiányból adódó reklamációt!
Amennyiben az áruátvételkor – szemmel láthatóan - a gázkészülék és/vagy az akciós matrica sérült, vagy az akciós
matrica alatt található kupon hiányzik, az áruátvétel megtagadható a kereskedelmi partner részéről a szállító felé.
A sérülésről Bosch jegyzőkönyv kiállítása kötelező és 24 órán belül faxon vagy e-mailen be kell küldeni a Termotechnika
üzletág részére.
Amennyiben az áruátvétel után keletkezik sérülés az akciós matricán, vagy az utalványt tartalmazó boríték hiányzik,
reklamációt nem fogadunk el.
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Az akcióban szereplő készülékekre az akciós kedvezményen felül nem érvényesíthető projekt kedvezmény.
Az akció nem vonható össze más akciókkal.
Az akcióban résztvevő termékek bónusz alapot képeznek, illetve bónusz jár érte.
Az akciós árak „sconto-előre fizetés” kedvezményével összevonhatóak!
Kérem, hogy a saját címlista alapján értesítse (e-mail, fax, posta) kivitelezői, szerelői, kiskereskedelmi partnereit és
tájékoztassa az akció leírásáról az illetékes kollégákat! (területi képviselők, boltvezetők, eladók).
Amennyiben további kérdése vagy észrevétele lenne az akcióval kapcsolatban, kérem, keresse kollégáinkat a
következő telefonszámokon, illetve az alábbi e-mail címeken:

www.bosch.hu
www.bosch-climate.hu
Területi Képviselőink:
Északnyugat-Magyarország:
Abonyi László

+36-20-9657-570

laszlo.abonyi@hu.bosch.com

+36-30-385-4536

zoltan.madarasz@hu.bosch.com

+36-20-9326-896

attila.pap@hu.bosch.com

+36-20-9518-851

tibor.halachy@hu.bosch.com

+36-20-8046-998

robert.berente@hu.bosch.com

Északkelet-Magyarország:
Madarász Zoltán
Délnyugat-Magyarország:
Pap Attila
Budapest és Pest megye:
Haláchy Tibor
Délkelet-Magyarország:
Berente Róbert

Munkájukhoz sok sikert és sok vevőt kívánunk!
Budapest, 2015. május 11.
Baráti üdvözlettel:

Endrődy Eszter
Üzletágvezető
Robert Bosch Kft.
Termotechnika üzletág
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Hégete Sándor
Értékesítési vezető
Robert Bosch Kft.
Termotechnika üzletág
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