
Без повече оправдания!
Във всеки дом има място за устойчивите ни перални и сушилни, 
които гарантират перфектна грижа за всички тъкани.  
Ние ще Ви подарим свързващ кит за стабилна, спестяваща 
място конструкция и допълнителни удобство.*

Как да поставите 
комбинация от пералня и 
сушилня.
Не е тайна, че поставянето на вашите 
уреди за пране един върху друг ще 
освободи ценно място. Не сте сигурни 
откъде да започнете?

Професионален съвет:

1. Колко място ви трябва?

▶  Стандартните 60-сантиметрови перални 
и сушилни обикновено са с височина 
85 см всяка. Не забравяйте да вземете 
предвид височината на уредите и 
свързващия комплект за монтаж

▶  Оставете допълнителни 50 до 80 мм от 
всяка страна за кабели и вентилационни
отвори за излизане на топлина.

2. Нивелирайте пералната машина.

Избегнете наклонена кула от уреди, като 
се уверите, че пералнята е нивелирана 
преди монтаж. Ако вашата пералня е 
върху твърда повърхност като бетон или 
плочки, използвайте гумени капачки, 
за да абсорбирате вибрациите и да 
намалите шума.

3. Използвайте свързващ комплект за
монтаж.

Състои се от рамка и 
фиксиращи елементи 
като винтове. 
Рамката създава 
малко пространство 
между вашите уреди, 
разпределяйки 
теглото на сушилнята и 
абсорбирайки вибрациите.

4. Винаги поставяте сушилнята върху
пералната машина.

Сушилните са много тежки, така че 
повдигането трябва да се извършва 
от поне двама души и с изключително 
внимание.

*Предложението е валидно за всички перални и сушилни с марка Bosch, закупени заедно 
в периода от 1.8.2022 г. до 30.9.2022 г. Необходима регистрация до 4 седмици от датата на 
покупката на www.promotion-bshhome.bg. Моделът на Подаръка се определя от модела на 
сушилнята и се изпраща по куриер до 10 дни от датата на регистрация.
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Условия за участие в промоция „Пране” на Bosch

1. Организатор
1.1.  Настоящата промоция „Пране“ („Промоцията“) 

се организира от БСХ Домакински уреди България 
ЕООД, ЕИК 201796449, София, бул.Черни връх 
51Б, Бизнес Център ФПИ („Организатор“).

1.2.  Осъществяването на промоцията се 
извършва от упълномощената за целта 
от Организатора Агенция Маркетингови 
комуникации ЕООД, ЕИК 131429212, София, 
ул.“Фр. Жолио-Кюри“ 48, ет. 2 („Агенция“). 
Настоящите общи условия („Общите условия“) 
са достъпни на https://promotion-bshhome.bg/. 

2. Право на участие
Право на участие имат пълнолетни физически лица 
с местожителство в България, които отговарят на 
условията по точка 4 по-долу („Участникът“).

3. Предмет и период на Промоцията
Промоцията важи за всички перални и сушилни 
машини с марка Bosch („Промоционален уред“), 
закупени от магазини или търговци на територията 
на Република България и/ или онлайн магазини, 
оперирани от български юридически лица, и в 
експлоатация на територията на Република България. 
Търговците, участващи в Промоцията, са посочени 
на https://www.bosch-home.bg/dealer-locator.

При спазване на условията на точка 4 от настоящите 
Общи условия, всеки Участник има право да получи 
за нови уреди – пералня и сушилна машина с 
марка Bosch („Промоционален пакет“), закупени 
заедно в периода от 1.8.2022 г. до 30.9.2022 г. 
(„Промоционален период“), свързващ кит с марка 
Bosch („Подарък“). За валидна се счита датата на 
закупуване.

Моделът на Подаръка се определя от модела на 
сушилната машина, както следва:

Модел на сушилнята Модел на Подаръка

WTW85491BY WTZ11400

WTW85461BY WTZ11400

WTM85251BY WTZ11400

WTH83001BY WTZ11400

WTH85291BY WTZ11400

WTH85203BY WTZ11400

WTH85202BY WTZ11400

WQG24100BY WTZ11400

WTX87EH0EU WTZ27400

WTX87KH0BY WTZ27400

WTX87KH1BY WTZ27400

WTX87M90BY WTZ27400

WTWH762BY WTZ27400

WQG24590BY WTZ27400

WQG14590BY WTZ27400

WQG24500BY WTZ27400

WQG14500BY WTZ27400

WQG233D1BY WTZ27400

WTR87TW0BY WTZ27400

WTR85T00BY WTZ27400

4. Участие в промоцията
За да участва в Промоцията, Участникът трябва 
да е закупил уредите от Промоционален пакет 
заедно на един покупен документ, в рамките на 
Промоционалния период от участващ търговец в 
България и  да регистрира Промоционалния пакет на 
https://promotion-bshhome.bg, като попълни изцяло 
регистрационната форма за участие в Промоцията 
не по-късно от 4 седмици след датата на покупка. 
За дата на покупка се счита датата, посочена върху 
касовия бон за покупка на Промоционалния пакет.
Правото на Подарък може да бъде заявено само 
еднократно от един Участник в рамките на настоящата 
Промоция. Извършва се проверка на регистрираните 
продуктови данни и дублиращите се адреси. Повече 
от едно участие чрез предоставяне на различни 
адресни данни или няколко адреса, както и други 
манипулативни действия, водят до незабавното 
изключване на участника от Промоцията.

4.1. Участници с не навреме изпратени, нечетливи, 
непълни или по друг начин грешни данни нямат 
право на участие.

4.2. Всички Участници, които са попълнили в срока 
по т.4.1. пълни, четливи и точни данни съгласно 
регистрационната форма за участие, получават 
Подарък.

5. Изпращане на Подаръка
5.1. Изпращането на Подаръка се извършва от 
Агенцията чрез куриер на посочения от Участника 
адрес. Изпращането се извършва най-късно десет 
(10) дни, след като изцяло попълнените данни за 
участие, регистрирани в съответния срок, постъпят 
в Агенцията съгласно точка 4. Изпращането на 
Подаръка е за сметка на Организатора.

5.2. При грешки в адреса на Участника, той/тя няма 
право на повторно изпращане.


