
Купувайте посочените по-долу консумативи 
Bosch и вземете своята награда.
 Накладки
 Чистачки
 Автомобилни крушки
 Филтри
  Подгревни и

Запалителни свещи
 Ремъци

За повече подробности се обръщайте към  
търговския Ви представител в “Автокомерс 93” ООД.
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Март – Май 2015
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МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА 
HMT72M420 - БЯЛ

РАНИЦА 

Акция консумативи  Bosch
Март – Май 2015

ЛИТИЕВО-ЙОНЕН 
АКУМУЛАТОРЕН 
ВИНТОВЕРТ IXO
  Без Memory-ефект,

без саморазреждане:
винаги готов за работа благодарение 
на литиево-йонната технология

  PowerLight – чрез вградения
светодиод Вие виждате детайла
винаги добре осветен

  Индикатор на посоката на въртене и
нивото на зареденост със светодио

Свободностояща 
микровълнова печка за  
гъвкаво разполагане: така  
можете да размразявате и  
затопляте ястията си изключително 
бързо или да ги приготвяте перфектно
  800 W-микровълнова печка

с 5 степени на мощност:
800/600/360/180/90 W

  лесна за обслужване електроника с
бутони и въртящ се, потъващ бутон

 17 л вместимост
 врата с прозрачно стъкло
 24,5 cm стъклена въртяща се чиния
  автоматично изключване

до 60 минути
 вътрешно осветлени

Практична раница за 
дейности с по-лек багаж. 
Подплатен гръб за повече 
комфорт, странични 
джобове и регулируем 
колан за прихващане  
през кръста. 
 С Bosch-лого.
  размери:

35 x 48 x 20 cm
  Тегло: 530 g
  Материал: Nylon 600D
  цвят: черен/сив

ЛИНЕАЛ
За измерване дължината 
на ремъка. За ремъци с 
дължина от 360 до 2520 мм

ШАПКА 
BOSCH

5000 лв
*

250 лв
*

2350 лв
*

1100 лв
*

1500 лв
*

*Постигнат оборот в акционния период. 
*Стойността на оборота е с включен ДДС.
*Промоцията важи за клиенти без просрочени задължения.
*Периода на промоцията е от 04.03. до 29.05.2015  г.
*Подаръците ще се получават до края на м.юни, 2015 г.
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