Bosch gaskedel
Kr. 23.900

Bosch gaskedel - KAMPAGNEPRIS fra
NU med op til 15 års garanti fra

kr. 21.995

Bosch gaskedel og varmtvandsbeholder
Type Condens 5000W 14-5
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- Telefonservice og fejlfinding - fra kl. 20.00 til 22.00 alle ugens dage
Vi har kørt service på Bosch gaskedler siden 1994, så hos os er du i trygge hænder –
Vi har kørt service på Bosch gaskedler siden 1994, så hos os er du i trygge hænder –
derfor giver vi dig 5 års tryghedsgaranti.
derfor giver vi dig 5 års tryghedsgaranti.
Se mere om tryhedsgarantien på fugsangvvs.dk
Se mere om tryhedsgarantien på fugsangvvs.dk
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BRDR. FUGLSANG VVS A/S

Tlf. 44 68 72 00
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Certified

Climate Partner

