
Actieperiode: 7 september t/m 20 november 2021

Bij aankoop van een  
geselecteerd assortiment 
Bosch tuingereedschap!

CASHBACK

NU TOT WEL

€ 100



Toch nog vragen? Bel 0900 - 040 1135 of mail naar boschpowertools@promocontact.eu

Kijk voor de actievoorwaarden en deelnemende apparaten op www.boschacties.nl

ZO KRIJGT U TOT WEL  
100 EURO CASHBACK!

SCAN DE  
QR-CODE OF  
GA NAAR
BOSCHACTIES.NL

•  Ga met uw aankoopbewijs naar boschacties.nl
•  Vul de juiste promotiecode in: BOSCHAUTUMN2021
•  Of scan de QR-code en de promotiecode wordt automatisch ingevuld

•  Vul uw gegevens in en upload uw aankoopbewijs

•  Ontvang uw cashback bedrag binnen 4 weken

Actievoorwaarden
Deze actie is geldig van 7 september t/m 20 november 2021. Onvolledige, onjuiste of te late inzendingen na  
de uiterste datum van 20 november 2021 worden niet gehonoreerd. U dient een e-mailadres in te geven voor  
de afhandeling van de actie. Aanmeldingen per post worden niet gehonoreerd. Om deel te nemen aan deze  
actie is het uploaden van een aankoopbewijs verplicht. Per aankoop van 1 apparaat, kunt u 1 keer deelnemen.  
U ontvangt uw refund bedrag uiterlijk 4 weken nadat Bosch uw online registratie met kopie aankoopbewijs  
heeft ontvangen en goedgekeurd. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen of acties van  
Bosch. Producten aangekocht bij Amazon en Hornbach zijn uitgesloten van deze actie. Bosch behoudt zich het  
recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie eerder te beëindigen. Bosch is in geval van  
wijziging of beëindiging niet gehouden tot enige schadevergoeding of vervangende actie, in welke vorm dan ook.  
De onderstaande artikelen zijn uitgesloten van de actie:
ALS 2400, Rotak 32, ARM 32, ARM 3200, Indego XS 300, Indego S 500, Indego 350 en Indego 400.
Kijk voor alle actievoorwaarden en deelnemende gereedschappen op boschacties.nl

NU TOT WEL 100 EURO CASHBACK OP EEN GESELECTEERD 
ASSORTIMENT BOSCH TUINGEREEDSCHAP!


