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Uw Bose® LiveMusic Partner

Uw aankoop is toegewezen tot een categorie. Binnen deze categorie kunt u uw Bose® 
geschenk kiezen. Het Bose® geschenk zal rechtstreeks aan u worden verzonden.1

Season for Music.

Deze speciale aanbieding is alleen verkrijgbaar bij een geautoriseerde Bose® LiveMusic 
Partner in Nederland en België binnen de actieperiode (15 november tot 15 januari 2017). 
De voucher dient uiterlijk 31 januari 2017 te zijn ingediend. De aanbieding kan niet worden 
gecombineerd met andere lopende acties van Bose® gedurende deze actieperiode. 

Het Bose® geschenk kan alleen binnen Nederland en België verzonden worden.

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht.
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Stuur alle documenten naar het volgende adres:
Voor Nederland: 
Bose B.V.
Gorslaan 60
1441 RG
Purmerend

Voor België:
Bose N.V.
Limesweg 2
3700
Tongeren

U kunt de coupon samen met uw aankoopbewijs voor 31 januari 2017 aan ons toesturen. 
Indien u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen.
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Voor Nederland:
0299-390139

Voor België:
012-390810

Indien u het aangeschaf te s ys teem wilt retour neren en u een volledige ter uggave van uw bet aling 
wenst dan dient u het Bose geschenk ook te retourneren naar Bose. Als om welke reden dan ook deze 
promotie niet kan verlopen zoals gepland, behoudt Bose het recht om naar eigen goeddunken en zonder 
voorafgaande kennisgeving de promotie te annuleren, beëindigen, te wijzigen of op te schor ten. Deze 
aanbieding is exclusief installatie. Aanbod af hankelijk van beschikbaarheid en zolang de voorraad strek t . 
Bose heeft 35 dagen na het insturen van het aanvraagformulier de tijd om uw gratis geschenk toe te sturen.



1 U koopt een product uit de 
Bose® Portable product groep 2 Ontvang een gratis Bose® 

geschenk voor uw aankoop. 3 Kies uw Bose® geschenk van de 
desbetreffende categorie.

Productnaam Categorie

Bose® L1® Compact Portable Line Array System 1

Bose® L1® Model 1S met B1 bass 2

Bose® L1® Model 1S met B2 bass 2

Bose® L1® Model II met B1 bass 3

Bose® L1® Model II met B2 bass 3

Bose® F1 Model 812 Flexible Array Loudspeaker 
2 luidsprekers

3

Bose® F1 Stereo Set met F1 Subwoofer 
2x Bose® F1 Model 812 Flexible Array Loudspeaker en  
2x Bose® F1 Subwoofer
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Deze systemen combineren een PA en 
monitors, zodat u hoort wat het publiek 
hoort. Het unieke verticale ontwerp 
projecteert geluidsgolven naar voren en 
opzij voor een dekking van 180 graden 
met minder ongewenste galm.

De Bose® F1 Model 812 flexible array 
loudspeaker is de eerste draagbare 
actieve luidspreker waarmee u het 
verticale dekkingspatroon kunt 
aanpassen. Duw of trek de array in 
positie om het gewenste dekkings-
patroon te creëren: ‚Recht‘, ‚C‘, ‚J‘ of 
‚Reverse J‘. Nadat het systeem is 
geïnstalleerd, past het automatisch de 
EQ aan voor elk dekkingspatroon, om zo 
de optimale toonbalans te behouden. 
Waar u ook speelt, u beschikt altijd over 
de juiste dekking voor de juiste ruimte.

Bose® L1® Systemen
Draagbaar. Flexibel. Eenvoudig te installeren.

i Bose® F1 Flexible Array
Luidsprekersysteem

i

U heeft besloten een Bose® L1® Model 
1S met een B1 bass aan te schaffen.

Dit is een categorie 2 product.

U kunt uit deze categorie uw 
geschenk kiezen.

Als voorbeeld de Bose® SoundTouch 10.

CATEGORIE
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CATEGORIE
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En zo werkt het (bijvoorbeeld):

Toelichting

Geef door middel van een kruisje aan welk geschenk u wenst te ontvangen. 
Controleer welke kleur u wenst en of u het wilt gebruiken met een Apple / iOS of 
een Samsung apparaat.

i

Productnaam Kleur Categorie

Bose® SoundTrue® Ultra 
in-ear headphones

 Android     iOS
  1

Bose® SoundLink® Mini  
Bluetooth® speaker II   2

Bose® SoundTouch® 10  
Wi-Fi music system   2

Bose® SoundLink®  
Bluetooth® Speaker III

3

Bose® QuietComfort® 25

 Android     iOS
  3

Bose® SoundTouch 20® Wi-Fi III 
music system   4


