
 

 

 

Coupon actie ‘’ € 100 cashback OF gratis installatie t.w.v. € 140’’ bij 

aankoop van één van de Bosch Indego robotmaaiers 

Actievoorwaarden: 

 Deze actie is geldig van 23 maart t/m 31 augustus 2020. 

Onvolledige, onjuiste of te late inzendingen na de uiterste datum van 31 

augustus 2020 worden niet gehonoreerd. 

 

 Ga met uw aankoopbewijs naar boschacties.nl 

 Vul de juiste promotiecode in: boschindego. 

 Maak een afspraak en binnen 10-15 werkdagen wordt de Bosch Indego 

robotmaaier voor uw geïnstalleerd / U ontvangt uw € 100 cashback binnen 4 

weken 

 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 machine, kunt u 1 keer deelnemen.  

 U ontvangt uw gratis installatie 10-15 werkdagen nadat Bosch uw online 

registratie met kopie aankoopbewijs heeft ontvangen en goedgekeurd. OF 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.  

 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.  

 Toch nog vragen? Bel 0900 · 040 1135 of mail naar 

boschpowertools@promocontact.eu 

Deelnemende machines: 

Machine Art. ref. EAN code Gratis artikel 
Waarde gratis 

artikel 

Indego S+ 350 06008B0100 3165140828253 € 100 Cashback € 100 

Indego 400 Connect 061599260U 3165140978002 € 100 Cashback € 100 

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


 

Indego S+ 400 06008B0101 3165140828260 € 100 Cashback € 100 

Indego M 700 06008B0201 3165140960953 € 100 Cashback 
of installatie 

 € 100 of € 140  

Indego M+ 700 06008B0301 3165140961035 € 100 Cashback 
of installatie 

 € 100 of € 140  

  

 


