
€ 50 CASHBACK

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

MACHINE ARTIKEL NR EAN CODE
Indego S+ 350 06008B0100 3165140828253
Indego 350 Connect 061599260R 3165140977975
Indego S+ 400 06008B0101 3165140828260
Indego S+ 500 06008B0302 4059952511962

MACHINE ARTIKEL NR EAN CODE
Indego M 700 06008B0201 3165140960953
Indego M+ 700 06008B0301 3165140961035
Indego M 700 06008B0203 4059952566900
Indego M+ 700 06008B0303 4059952566931

OF

TOT € 100

CASHBACK

GRATIS 

INSTALLATIE 

T.W.V. € 140
Bij aankoop van een  
Bosch Indego robotmaaier!
Deze actie is geldig van 20 februari t/m 31 augustus 2022

De onderstaande artikelen zijn uitgesloten van de actie: Indego XS 300, Indego 350, Indego 400, Indego 500, Indego 800 en Indego 10/1000/1100/1200/1300 (Connect).



ZO KRIJGT U UW GRATIS INSTALLATIE 
T.W.V € 140 CADEAU!

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

ZO KRIJGT U TOT WEL € 100 CASHBACK!

SCAN DE QR-CODE 
OF GA NAAR 
BOSCHACTIES.NL

•  Ga met uw aankoopbewijs naar boschacties.nl
•  Vul de juiste promotiecode in: INDEGO2022
•  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

•  Ga met uw aankoopbewijs naar boschacties.nl
•  Vul de juiste promotiecode in: INDEGO2022
•  Of scan de QR-code en de promotiecode wordt  

automatisch ingevuld
•  Vul uw gegevens in en upload uw aankoopbewijs
•  Maak een afspraak en binnen 10-15 werkdagen wordt 

de Bosch Indego robotmaaier geïnstalleerd
Actievoorwaarden
Deze actie is geldig van 20 februari t/m 31 augustus 2022. Onvolledige, onjuiste 
of te late inzendingen na de uiterste datum van 31 augustus 2022 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. Producten aangekocht bij  
Amazon zijn uitgesloten van deze actie. Per aankoop van 1 machine, 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. U 
ontvangt uw gratis installatie 10-15 werkdagen 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. Kijk voor alle 
actievoorwaarden en deelnemende gereedschappen op www.boschacties.nl
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Voorbereidingen voor installatie
•  Oppervlakte grasveld bedraagt minimaal 25 m2 en maximaal 700 m2 

afhankelijk van het model.
•  Voor de installatie dient het graskort gemaaid te zijn.
•  Het grasveld dient opgeruimd te zijn. Vrij van bladeren, takken, 

molshopen en objecten. Eventuele kuilen opvullen.
•  Zet uw picknicktafel, beeld, etc.op de gewenste plek in het gras
•  Een waterdicht, geaard, 230 V stroomvoorziening dient binnen drie 

meter aanwezig te zijn i.v.m. het basisstation. 
•  De bijgeleverde kabel en pinnen in de verpakking verschillen per 

toestel en zijn mede afhankelijk van de situatie in de tuin. De kabel 
wordt op het grasveld gelegd. Zijn er extra pinnen en/of kabels nodig, 
dan worden deze apart in rekening gebracht (ter plaatse aan de Bosch 
installateur te betalen).

De LogiCut-functie brengt 
het gazon in kaart en maait 
in efficiënte parallelle banen.

100 EURO CASHBACK OF EEN GRATIS INSTALLATIE OP DE INDEGO  
M 700/M+700 OF 50 EURO CASHBACK OP DE INDEGO S+ OF 350 CONNECT. 


