
Op een selectie  
NoFrost Bottom-Freezers 
met VitaFresh.

€ 150
CashbaCk

Tot

actie geldig van 01/04 t.e.m. 31/05/2018
Meer info op www.bosch-home.be/nl/acties



Goed voor de vitamines.
Nog beter voor uw gezondheid.

Alleen wat écht vers is, is écht gezond. Onze nieuwe 
NoFrost koelkasten met VitaFresh helpen u een gezonde 
levensstijl te behouden, doordat ze de optimale 
omstandigheden creëren om al uw eten tot 3 keer langer 
vers te houden. Met VitaFresh geniet u iedere dag van 
verse producten, zonder dagelijks boodschappen te 
hoeven doen. Dat maakt gezond leven wel heel makkelijk.

Meer info op www.bosch-home.be/nl/VitaFresh



  Serie | 8

houdt uw voedingswaren tot 3x langer vers.

Met VitaFresh pro houdt u etenswaren tot 3 keer 

langer vers via een temperatuur tussen -1 °C en 

+3 °C en een constant ideaal vochtigheidsniveau. 

Deze combinatie van temperatuur en vochtigheid 

helpt u om alle aroma’s, essentiële voedingsstof-

fen en waardevolle vitamines in uw verse etenswa-

ren te beschermen. 

 Serie | 6

houdt groenten en fruit tot 2x langer vers.

Het VitaFresh plus-versheid systeem garandeert 

op elk moment ideale opslagvoorwaarden en zorgt 

ervoor dat vis, vlees, fruit en groenten tot 2 keer 

langer vers blijven. Dankzij de gebruiksvriendelijke 

push-push knop kunt u eenvoudig aangeven of u 

een grote hoeveelheid fruit of een combinatie van 

groente en fruit op wilt slaan. De luchtvochtigheid 

past zich dan automatisch aan. 

 Serie | 4

houdt gezonde voeding langer vers.

Met het VitaFresh vershoudsysteem houdt u uw 

verse producten langer vers. Op het LED-display 

ziet u in een oogopslag hoe het met de tempera-

tuur gesteld is. Daarnaast kiest u met de schuif-

bediening op de VitaFresh-lade eenvoudig voor de 

beste luchtvochtigheid voor óf fruit of een mix van 

groenten en fruit.

VitaFreshpro

VitaFresh



Hoe uw CASHBACK aanvragen?

l  Surf naar www.bosch-home.be/nl/acties
l  Vraag uw cashback aan
l   Voeg uw factuur of aankoopbewijs online toe OF verstuur deze  

samen met uw bevestigingsmail naar het opgegeven adres.

Actie geldig in de deelnemende verkooppunten in België van 01/04 t.e.m. 31/05/2018 (uiterste factuurdatum).  
Uw dossier, met kopie van factuur/aankoopbewijs, dient binnen de 4 weken na factuurdatum te worden opgestuurd.  
Max. 1 dossier per aangekocht toestel. Zonder een kopie van de factuur/aankoopbewijs kan geen cashback worden terugbetaald. 
Bij vragen i.v.m. uw dossier kunt u contact opnemen met Service2Actions op 081 234 422 of per mail naar Bosch@2actions.com. 
Actievoorwaarden en deelnemende referenties op: www.bosch-home.be/nl/acties.

9 409 137 011 - BSH Home Appliances nv - Laarbeeklaan 74 - 1090 Brussel. 
BE 0465.054.226 - RPR Brussel - www.bosch-home.be

Actie geldig op volgende referenties:

€ 100
CashbaCk

€ 150
CashbaCk

VitaFresh A++
KGN36VI35
KGN36VI3A
KGN36KL35
KGN36VL35
KGN36VL3A
KGN36VW35
KGN36VW3A
KGN36XL35

KGN36XL3P 
KGN36HI32
KGN39VI35
KGN39VI36
KGN39VL35
KGN39XL35
KGN39XW37
KGN39VW35

VitaFresh 
A+++
KGN36VL45
KGN36VL4A
KGN36VL4C
KGN36VI45
KGN36VI4A
KGN36AI45
KGN36XI46
KGN36XI4A
KGN36XI4P

KGN39VI45
KGN39XI46
KGN39AI45
KGN49AI40
KGN49XI40
KGN46XL40
KGN39EI45

VitaFresh plus 
A++/A+++
KGN39XI47
KGN39AI35
KGN36AI35

VitaFresh pro 
A+++
KGF39PI45
KGF56PI40
KGF56SB40

VarioStyle
KGN36IJ3A
KGN39IJ3A
KGN39IJ4A

A++
KGN36EL3A

Vanaf 
€ 799,99

Tussen 
€ 599,99 

en 799,98

Afhankelijk van het aankoopbedrag van uw toestel,  
ontvangt u:


