
Tot € 100 cashback of gratis installatie 
t.w.v. € 140 bij aankoop van een Bosch 
Indego robotmaaier 
 

Looptijd: 
Vanaf 20 februari t/m 31 augustus 2022. Meld je op uiterlijk 31 augustus 
2022 aan via www.boschacties.nl om deel te nemen aan deze actie.  
 

Wat heb je nodig? 
Kopie van je aankoopbewijs. 
 

Hoe kan je deelnemen aan deze actie? 
Hieronder staat omschreven wat je moet doen om je cashback of gratis 
installatie te ontvangen: 
 

1. Koop tussen 20 februari en 31 augustus 2022 een van de 
onderstaande Bosch Indego robotmaaiers in de bouwmarkt of online. 
Let op: aankopen gedaan bij Amazon zijn uitgesloten van de actie! 

2. Maak een kopie van je aankoopbewijs en ga naar onze actiepagina 
www.boschacties.nl 

3. Vul de promotiecode ‘INDEGO2022’ in óf scan de QR-code en de 
promotiecode wordt automatisch voor je ingevuld 

4. Vul je gegevens in en upload het aankoopbewijs. 
 

Voor het ontvangen van de cashback: 
Nadat de online registratie is goedgekeurd ontvang je jouw cashback 
bedrag binnen 4 weken.  
Voor het ontvangen van de gratis installatie: 
Maak een afspraak voor de installatie van je robotmaaier en deze 
wordt binnen 10-15 werkdagen bij jou thuis geïnstalleerd. 
 

Geldigheid: 
- Deze actie is alleen geldig in Nederland en België. 
- Aanmeldingen per post worden niet gehonoreerd.  
- Per aankoop van 1 Bosch Indego robotmaaier, kan je slechts 1 keer 

deelnemen.  

- Bosch is in geval van wijziging of beëindiging niet gehouden tot enige 
schadevergoeding of vervangende actie, in welke vorm dan ook.  

 
Kijk voor alle actievoorwaarden en deelnemende gereedschappen op 
www.boschacties.nl. Heeft u nog vragen? Bel dan 0900 · 040 1135 of stuur 
een mail naar boschpowertools@promocontact.eu 
 

https://www.boschacties.nl/nl/code.html
https://www.boschacties.nl/nl/code.html
https://www.boschacties.nl/nl/code.html
mailto:boschpowertools@promocontact.eu


€ 50 CASHBACK 

Bij aankoop van de onderstaande Bosch Indego robotmaaiers ontvang je 

€ 50 cashback: 

MACHINE ARTIKELNUMMER EAN CODE 

Indego S+ 350  06008B0100 3165140828253 

Indego 350 Connect 061599260R 3165140977975 

Indego S+ 400  06008B0101 3165140828260 

Indego S+ 500 06008B0302 4059952511962 
 

€ 100 CASHBACK ÓF GRATIS INSTALLATIE T.W.V. € 140 

Bij aankoop van de onderstaande Bosch Indego robotmaaiers ontvang je 

€ 100 cashback óf gratis installatie t.w.v. € 140: 

MACHINE ARTIKELNUMMER EAN CODE 

Indego M 700 06008B0201 3165140960953 

Indego M+ 700  06008B0301 3165140961035 

Indego M 700 06008B0203 4059952566900 

Indego M + 700 06008B0303 4059952566931 
 

 

UITGESLOTEN! 

De onderstaande Bosch Indego robotmaaiers zijn uitgesloten van de 

actie. Bij aankoop van de onderstaande artikelen ontvang je dus geen 

cashback of een gratis installatie: 

MACHINE ARTIKELNUMMER EAN CODE 

Indego XS 300 06008B0003 4059952511900 

Indego 350 06008B0000 3165140828192 

Indego 400 06008B0001 3165140828208 

Indego S 500 06008B0202 4059952511931 
 

 

 

 

 

 


