
Letáková nabídka platí u vybraných kuchyňských studií 
od 15. 6. 2016 do 31. 12. 2016 nebo do odvolání.

Nechte vstoupit  
dokonalost  
do vaší kuchyně!

ZÍ
SK

EJTE DÁREK

P
O

DLE SVÉHO GUST
A
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Trouba díky senzoru vlhkosti zajístí 
vhodnou dávku páry. Výsledkem je 
dokonalá chuť a perfektní struktura 
každého pokrmu.
 
Při použití funkce Sous Vide,  
vakuového vaření, se jídla připravují 
při nižších teplotách, díky čemuž jsou 
chutnější a zdravější. K dokonalosti 
přispěje i parní systém FullTaste 
zajišťující přesnou a vhodnou dávku.
 
Inspirací při vaření může být 
VarioGuide, který nabízí řadu receptů. 
Sám nastaví správný režim ohřevu, 
teplotu i čas přípravy.

BS836680PM
Vnitřní objem (l): 73 
Displej: Barevný TFT 4,2“ 
Ovládání: Dotykové VarioGuide 
Vybavení: Teplotní sonda, rošt, 2 plechy 
na pečení, teleskopické výsuvy

43.990 Kč

39.990 Kč

Kromě klasického ohřevu, 
kombinace ohřevu s párou nabízí 
trouba i 100% parní vaření.

Rozhraní NaviSightTM s plně 
textovým displejem dává potřebné 
informace, nabízí přístup ke 
knihovně s přednastavenými 
programy a umožňuje troubu 
přesně a pohodlně ovládat.

Teplotní sonda trouby je přímo 
spojena s ovládacím panelem  
a informuje, když je pokrm  
dokonale připraven.

BS931470NM
Vnitřní objem (l): 73 
Displej: Textový displej 
Ovládání: Dotykové rozhraní NaviSight™ 
Vybavení: Teplotní sonda, rošt, 2 plechy  
na pečení, teleskopické výsuvy

37.450 Kč

33.990 Kč

Naučte se vařit  
v parní troubě 
Kupte multifunkční   
parní troubu AEG a získejte 
speciální  kurz vaření,  
zaměřený na tento typ trouby, 
pro 1 osobu v hodnotě  
2 500 Kč.

Kurzy vaření

zdarma!

+ kuchařka s recepty

k vybraným parním troubám

Akce platí do odvolání u vybraných  
obchodních  partnerů AEG po celé České republice. 
Více informací naleznete zde: www.aeg.cz/pecemevpare

KURZY VAŘENÍ ZDARMA

KURZY VAŘENÍ ZDARMA

NOVIN
KA

NOVIN
KA

S funkcí dodatečné páry PlusSteam  
se na začátku pečení vytvoří 
zlatavá a chutná kůrka, zatímco 
střed zůstane měkký a vláčný.

Pyrolytický systém Pyroluxe®Plus  
je tím nejúčinnějším způsobem 
čištění vůbec. Všechny zbytky jídel 
promění na popel, který lze  
potom snadno otřít. Žádné 
chemické čištění. 
 
Funkce IsoFront® Plus zajišťuje,  
že je sklo studené na dotek.

BP501350NM
Vnitřní objem (l): 74 
Displej: Časový displej OptiSight™
Ovládání: Zasunovací ovladače 
Vybavení: Rošt, plech na pečení, 
teleskopické výsuvy

20.540 Kč

17.990 Kč

NOVIN
KA

Pyrolytický systém Pyroluxe®Plus 
zajistí této troubě čistotu nejvyššího 
možného stupně. Všechny zbytky 
jídel promění na popel,  
který lze potom snadno otřít.  
Žádné chemické čištění.

Teplotní sonda trouby je přímo 
spojena s ovládacím panelem  
a informuje, když je pokrm  
dokonale připraven.

Dvířka s technologií SoftMotion  
mají tlumené a lehké dovírání.

BP731460NM
Vnitřní objem (l): 74 
Displej: LCD displejProSight™ 
Ovládání: Dotykové ovládání 
Vybavení: Teplotní sonda, rošt,  
plech na pečení, teleskopické výsuvy

23.490 Kč

20.990 Kč

NOVIN
KA

Hledáte pomocnici do své kuchyně  

a rádi byste se nejdříve přesvědčili,  

jaké schopnosti má parní trouba AEG?  

Využijte možnost zúčastnit se  

kurzu za poplatek.

Koupíte-li si do 3 měsíců 

vybranou parní troubu, 

peníze za kurz 

vám vrátíme.
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Prostor trouby z kategorie 
MaxiKlasse™ je o 30 % větší 
než u běžných modelů. Díky 
nadstandardně velkým plechům 
umístěným až na 9 různých pozicích  
lze připravovat více jídel najednou. 

Pro pečení je ideální funkce 
dodatečné páry PlusSteam, díky níž 
se vytvoří zlatavá a chutná kůrka  
a střed zůstane měkký a vláčný.

BE300350NM
Vnitřní objem (l): 74 
Displej: LCD displej UniSight™ 
Ovládání: Zasunovací ovladače 
Vybavení: Rošt, plech na pečení

13.990 Kč

12.990 Kč

V této mikrovlnné troubě, 
kombinované s troubou tradiční, 
lze vedle běžných metod pečení 
šetrně ohřívat tekutiny bez využití 
drahocenného prostoru varné 
desky, urychlit přípravu jídel jejich 
předvařením nebo rozmrazovat 
maso či ryby.
 
Díky vnitřnímu objemu 26 l v ní lze 
připravovat i velké pokrmy.

MC2664E-M
Vnitřní objem (l): 25,3
Ovládání: Digitální displej, 
ovládání pomocí tlačítek 
MIkrovlnný výkon: 900 W, 5 úrovní

14.160 Kč

13.390 Kč

S objemem o 30 % větším, než mají 
běžné modely trub, nabízí tato 
trouba z kategorie MaxiKlasse™ 
nadstandardně velké plechy, jež lze 
umístit až na 9 různých pozic. 

Čisticí systém Cataluxe® využívá 
špičkovou technologii katalytické 
vrstvy. Ta pohlcuje mastnotu, která 
se pak spálí během obyčejného 
ohřevu při 230 °C.

BC301300NM
Vnitřní objem (l): 74 
Displej: LCD displej UniSight™ 
Ovládání: Zasunovací ovladače 
Vybavení: Rošt, plech na pečení, 
teleskopické výsuvy

12.970 Kč

11.790 Kč

Mikrovlnná trouba nabízí  
programy pro tři různé fáze vaření 
– rozmrazování, vaření a udržování 
teploty – díky čemuž je vaření  
zcela flexibilní.
 
Dokonalému přehledu 
o programech a zvoleném 
nastavení napomáhá jasný  
a dobře čitelný digitální displej.

MC1763E-M
Vnitřní objem (l): 16,8
Ovládání: Digitální displej, 
ovládání pomocí tlačítek
MIkrovlnný výkon: 800 W, 5 úrovní

12.620 Kč

11.290 Kč

Výška Mikrovlny Nerez s ochranou 
proti otiskům prstů

Energetická  
třída

Thermic  
Air systém

Jemné zavírání 
dveří

Sous  
Vide

Gril  Nerez s ochranou  
proti otiskům prstů

Prosklení  
IsoFront® Plus

Parní  
funkce

Ventilátor + kruhové  
ohřevné těleso

Teplotní  
sonda

Ventilátor + kruhové  
ohřevné těleso + pára

Čištění  
trouby

Působením páry se na prvních 10-15 minut vytvoří vlhké prostředí.  
Tím těsto získá na objemu a pokrm si uvnitř zachová vláčnost.  
Po zbývající čas se pokrm peče tradičním horkým vzduchem,  

který zajistí perfektně upečenému pokrmu správnou barvu a kůrku. 

PlusSteam™

Trouby vestavné

Mikrovlnné trouby



Čtyři samostatné segmenty v levé 
polovině varné desky se mohou díky funkci 
FlexiBridge spojovat do různě velkých celků 
a vytvořit tak větší či menší varné plochy, 
jak je zrovna při vaření třeba. Propojením 
všech čtyř segmentů vznikne jedna  
z největších varných ploch s výjimečným, 
rovnoměrným rozvodem tepla, která se 
skvěle hodí pro velmi velké hrnce.

Funkce ProCook umí vytvořit speciální 
varné plochy s předdefinovanými 
teplotami. Díky tomu lze snadno přejít z 
varu na mírné vření, aniž by bylo třeba 
měnit nastavení desky.

Pro větší pohodlí při práci funkce 
Hob2Hood na začátku vaření automaticky 
zapne a rozsvítí odsavač par.

HKP65410FB
Rozměr Š x H (mm): 590 x 520
Ovládání: Dotykové DirectTouch, 
vpředu vpravo 
Varné zóny – výkon / výkon max. / 
rozměr: LP 2 300/3 200 W/220 mm 
             LZ 2 300/3 200 W/220 mm  
             PP 1 400/2 500 W/145 mm 
             PZ 1 800/2 800 W/180 mm

18.990 Kč

16.990 Kč

Tato varná deska má jedinečný, 
čistě černý PureHob design, který 
skvěle ladí se stylem každé kuchyně. 
Když je vypnutá, její lesklý skleněný 
povrch je zcela černý. 

Šířka 71 cm nejen podtrhuje 
elegantní vzhled varné desky, ale 
také přináší vyšší komfort při vaření.

Varné plochy se díky funkci Bridge 
mohou spojit do dvou velkých celků 
a dopřejí pohodlné vaření  
i ve větších hrncích.

HK774400FB
Rozměr Š x H (mm): 710 x 520
Ovládání: Dotykové Direct Touch
Varné zóny – výkon / výkon max. / 
rozměr: LP 2 300/3 200 W/210 mm  
            LZ 2 300/3 200 W/210 mm  
            PP 2 300/3 200 W/210 mm  
            PZ 2 300/3 200 W/210 mm

18.990 Kč

16.990 Kč

Varné plochy se díky funkci Bridge 
mohou spojit do dvou velkých celků 
a dopřejí pohodlné vaření i ve 
větších hrncích.

Na desku MaxiSense není potřeba 
hrnce a pánve pokládat zcela 
dovnitř kruhu. Stačí se jen ujistit,  
že nádobí je na značce kříže  
a zóny se samy přizpůsobí jeho 
velikosti a poloze. 

Systém DirectTouch umožňuje 
přesné nastavení teploty a ovládání 
každé zóny samostatně pouhým  
dotykem prstu. 

HK654400XB
Rozměr Š x H (mm): 576 x 516
Ovládání: Dotykové DirectTouch,  
ve středu vpředu
Varné zóny – výkon / výkon max. / 
rozměr: LP 1 800/2 600 W/180 mm  
             LZ 1 800/2 600 W/180 mm 
             PP 1 800/2 600 W/180 mm  
             PZ 1 800/2 600 W/180 mm

19.290 Kč

16.990 Kč

Tato indukční varná deska je velmi 
výkonná, rychle dosáhne vysoké 
teploty a ochlazení je otázkou 
několika sekund. Nabízí skutečně 
dobrý poměr ceny a výkonu. 

Funkce Hob2Hood na začátku 
vaření automaticky zapne  
a rozsvítí odsavač par. 

Časovač Öko podle nastavené 
délky vaření přesně vypočítá, kdy 
varnou desku vypnout, aby se jídlo 
dovařilo pomocí zbytkového tepla.

HK6542H0XB
Rozměr Š x H (mm): 576 x 516
Ovládání: Dotykové DirectTouch, 
vpředu vpravo
Varné zóny – výkon / výkon max. / 
rozměr: LP 2 300/3 700 W/210 mm 
            LZ 1 800/2 800 W/180 mm  
             PP 1 400/2 500 W/145 mm  
             PZ 1 800/2 800 W/180 mm

15.790 Kč

13.990 Kč

Systém DirectTouch umožňuje 
přesné nastavení teploty a ovládání 
každé zóny samostatně pouhým  
dotykem prstu. 

Časovač Öko podle nastavené 
délky vaření přesně vypočítá, kdy 
varnou desku vypnout, aby se jídlo 
dovařilo pomocí zbytkového tepla.

Funkci STOP&GO využijete pokud 
Vás při vaření něco vyruší. jediným 
dotykem snížíte teplotu. Stejně tak 
poté vrátíte na původní teplotu.

HK654070XB
Rozměr Š x H (mm): 576 x 516
Ovládání: Dotykové 
DirectTouch, vpředu vpravo
Varné zóny – výkon / výkon 
max. / rozměr:  
LP 800/1 600/2 300 W/ 
120/175/210 mm 
LZ 1 200 W/145 mm  
PP 1 200 W/145 mm  
PZ 1 500/2 400 W/170 x 265 mm

10.260 Kč

9.490 Kč
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Díky nadstandardní šířce, šířka 77 cm, 
je varná deska nejen elegantní,  
ale zároveň nabízí vyšší komfort  
při vaření. Eleganci doplňuje  
nerezový rámeček.

FlexiBridge se čtyřmi samostatnými 
segmenty umožňuje zvolit, které  
z nich se mají propojit. Propojením 
všech čtyř segmentů vznikne jedna  
z největších varných ploch  
s výjimečným, rovnoměrným  
rozvodem tepla, která se skvěle  
hodí pro velmi velké hrnce.

Funkce ProCook umí vytvořit speciální 
varné plochy s předdefinovanými 
teplotami. Díky tomu lze snadno přejít 
z varu na mírné vření, aniž by bylo 
třeba měnit nastavení desky.

HKP85410XB
Rozměr Š x H (mm): 766 x 516
Ovládání: Dotykové DirectTouch, 
vpředu vpravo
Varné zóny – výkon / výkon max. / 
rozměr: LP 2 300/3 200 W/220 mm  
            LZ 2 300/3 200 W/220 mm  
             SZ 2 300/3 200 W/210 mm 
             PP 1 800/2 800 W/180 mm

19.990 Kč

17.990 Kč

NOVIN
KA

NOVIN
KA

NOVIN
KA



Velká zóna se 4 segmenty, které mohou být kombinovány podle vašeho přání. 
Můžete použít a zapojit do vaření všechny vaše pánve a hrnce.

Navíc nastavením ProCook funkce levá zóna přepne do 3 přednastavených úrovní 
teploty: Vysoká, střední a nízká. Takže můžete jednoduše pánve přesouvat  

mezi zónami s nastavenou teplotou.

FlexiBridge™
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Varné desky

Odsavače par

Šířka

Funkce  
ProCook

Funkce  
STOP+Go

MaxiSense Plus

Indukční varná 
deska

Dotykové ovládání 
DirectTouch

Ukazatel  
zbytkového tepla

Funkce  
FlexiBridge

Funkce  
Bridge

Časoměr  
CountUp

Funkce  
Hob2Hood

Šířka LED osvětleníVnitřní cirkulace 
vzduchu

Funkce  
Hob2Hood

Dotykové  
ovládání

Funkce  
Breeze

Technologie Breeze, velmi tiché 
odsávání na konci vaření, dokonale 
eliminuje pachy z vaší kuchyně.

Odsavač par také disponuje funkcí 
Hob2Hood, díky níž komunikuje  
s varnou deskou. Sám nastáví odtah 
na základě intenzity vašeho vaření.

Se šířkou 60 cm je tento odsavač 
par ideální do menších prostor. 

X66264MD1
Typ odsavače: Komínový
Výkon: Intenzivní režim: 625 m³/H, 
max./ min. 352/256 m³/H
Hlučnost: Max./ min. 56/49 dB(A), 
intenzivní režim: 69 dB(A)

11.490 Kč

9.990 Kč

NOVIN
KA

Technologie Breeze zajistí dokonalé 
a jedinečně tiché odsávání 
nežádoucích pachů.

Odsavač par také disponuje funkcí 
Hob2Hood, díky níž komunikuje  
s varnou deskou. Sám nastáví odtah 
na základě intenzity vašeho vaření.

Díky šířce 90 cm se tento odsavač 
par stane designovou dominantou 
každé kuchyně. Skvěle doplní 
zejména širší varné desky.

X69264MD1
Typ odsavače: Komínový
Výkon: Intenzivní režim: 625 m³/H, 
max./ min. 352/256 m³/H
Hlučnost: Max./ min. 56/49 dB(A), 
intenzivní režim: 69 dB(A)

12.490 Kč

10.990 Kč

NOVIN
KA

Design této digestoře skvěle 
ladí s dalšími spotřebiči značky 
AEG. Povrchová úprava ze skla 
a nerezové oceli umožňuje tento 
odsavač par elegantně začlenit  
do designu každé moderní kuchyně.

Dotykové ovládání na skleněném 
panelu je elegantní a zároveň  
velmi přesné.

Vysoký výkon dělá z této digestoře 
ideální spotřebič do velké kuchyně 
nebo kuchyně spojené s obývacím 
prostorem.

X79464MK1
Typ odsavače: Komínový
Výkon: Intenzivní režim: 713 m³/H, 
max./ min. 384/288 m³/H 
Hlučnost: Max./ min. 69/51 dB(A), 
intenzivní režim: 73 dB(A)

13.990 Kč

11.990 Kč

NOVIN
KA

Kompaktní a tenký odsavač par  
má jednoduchý design a ideálně  
se hodí do malého prostoru.

Zaručuje nízkou spotřebu energie 
bez kompromisů na výkonu. 

LED osvětlení je energeticky 
úsporné a poskytne dokonalý 
přehled o dění pod digestoří.

X66164MP1
Typ odsavače: Výsuvný
Výkon: Max./ min. 603/224 m³/H 
Hlučnost: Max./ min. 66/48 dB(A)

6.990 Kč

5.990 Kč

NOVIN
KA



SCT71800S1

SCS61800FF

SCS71800C0

Objem chladničky (l): 200
Objem mrazničky (l): 63
Rozměry V x Š x H (mm):  
1 772 x 540 x 549

Objem chladničky (l): 192
Objem mrazničky (l): 75
Rozměry V x Š x H (mm):  
1 780 x 560 x 550

Objem chladničky (l): 192
Objem mrazničky (l): 75
Rozměry V x Š x H (mm):  
1 768 x 556 x 549

Vnitřní uspořádání dveří pod 
názvem CustomFlex přináší 
množství vyjímatelných přihrádek 
různých velikostí. Každá část dveří 
chladničky je tak účelně  
a logicky využitá. 

Díky systému nastavitelných polic 
FlexiShelf si může každý přizpůsobit 
prostor lednice podle svého. 

Jedná se o úsporný spotřebič třídy 
A++, který spotřebuje o 21 % méně 
energie než spotřebiče třídy A+.

No Frost je speciální beznámrazový 
systém, který naprosto eliminuje 
tvorbu námrazy v chladicí i mrazicí 
části. Díky tomu se chladnička 
nemusí odmrazovat a beznámrazový 
provoz se také pozitivně projeví  
na spotřebě. 

O správné skladování potravin 
se stará DynamicAir, jež ve všech 
částech zajištuje stejný chlad a brání 
vzniku takzvaných teplých zón. 

Spotřebič je díky své nízké hlučnosti 
(pouze 39 dB při systému No Frost) 
vhodný i do kuchyní spojených  
s obývacím pokojem.

Chladnička s mrazničkou se 
ovládá pokročilým dotykovým LCD 
displejem, který okamžitě zobrazí 
informace o aktuálním nastavení.

Jemné, avšak pevné automatické 
zavírání dveří SoftClosing zajistí,  
že lednice nikdy nezůstane  
omylem otevřená.

S funkcemi Coolmatic a Frostmatic 
se rychle a účinně zchladí či zmrazí 
čerstvé potraviny na optimální 
skladovací teplotu.
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21.490 Kč

18.990 Kč

19.490 Kč

16.990 Kč

19.990 Kč

16.990 Kč

CUSTOMFLEX

Chlazení

SOFT
CLOSING

Díky flexibilní sklopné poličce můžete v chladničce  
okamžitě vytvořit prostor pro nadměrné či jinak atypické nádoby či láhve.

Flexi-Shelf™

Díky unikátnímu systému zcela přizpůsobitelných přihrádek  
na vnitřní straně dvířek si můžete zorganizovat potraviny rozličnými způsoby 

a vytvořit si tak optimální skladovací podmínky. 

CustomFlex™

NOVIN
KA

Funkce  
NoFrost

Technologie  
TwinTech

Coolmatic

LED  
osvětlení

CustomFlex™

Energetická  
třída

LCD  
displej

Frostmatic

Vizuální  
a akustický alarm

Výška

Hlučnost

Funkce  
Dovolená

FlexiShelf

SoftClosing

SOFT
CLOSINGCUSTOMFLEX
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Mytí

Počet jídelních 
souprav

SpotControl: dvoubarevný 
indikátor na podlaze

Držáky  
SoftGrip

MultiTab

30minutový 
program

Energetická  
třída

Vyjímatelná zásuvka  
na příbory

Šetrný program 
pro sklo

Intenzivní program na 
velmi znečištěné nádobí

Program pro tiché  
mytí v noci

Satelitní sprchovací 
rameno ProClean

Výškově nastavitelný 
horní koš

Invertorový  
motor

AutoSense 
45–70 °C

Pětiúrovňové ostřikování  
a spirálové satelitní rameno zajistí, 
že s myčkou ProClean je nádobí 
vždy dokonale umyté. 

S příborovou zásuvkou je prostor 
myčky optimálně využitý, myčka 
pojme až 15 sad nádobí. Navíc horní 
sprchovací rameno dokonale umyje 
vaše příbory. 
 
SoftGrip drží sklenice na víno pevně 
a zároveň velmi šetrně, čímž je 
chrání před rozbitím.

F78705IM0P
Šířka myčky (cm): 60  
Počet programů/Teplot: 8/6
Spotřeba vody (l): 11
Rozměry V x Š x H (mm):  
818 x 600 x 570 
Hlučnost (dB(A)): 43

21.620 Kč

19.590 Kč

O své práci dá myčka vědět pomocí 
funkce Beam on Floor – červeným 
světelným bodem na podlaze.  
A když je hotovo, změní barvu 
paprsku na zelenou.

Dolní koš je nastavitelný na 2 urovně 
a to při plné zátěži. Nemusíte tedy již 
vyskládané nádobí znova vyndavat.

Úzké provedení myčky šetří prostor, 
kapacitu 9 sad nádobí ocení 
i menší rodina.

F55410VI1
Šířka myčky (cm): 45
Počet programů/Teplot: 5/4
Spotřeba vody (l): 9,5
Rozměry V x Š x H (mm):  
818 x 446 x 550 
Hlučnost (dB(A)): 47

12.490 Kč

10.990 Kč

S myčkou ProClean je díky 
pětiúrovňovému ostřikování  
a spirálovému satelitnímu rameni 
nádobí vždy dokonale umyté. 

S příborovou zásuvkou je prostor 
myčky optimálně využitý, myčka 
pojme až 15 sad nádobí. Navíc horní 
sprchovací rameno dokonale umyje 
vaše příbory.

SoftGrip drží sklenice na víno pevně 
a zároveň velmi šetrně, čímž je 
chrání před rozbitím.

F78700VI1P
Šířka myčky (cm): 60
Počet programů/Teplot: 8/5
Spotřeba vody (l): 11
Rozměry V x Š x H (mm):  
818 x 600 x 570
Hlučnost (dB(A)): 44

21.320 Kč

18.990 Kč

Invertorový motor zaručuje tichý 
chod myčky. Kromě toho se na něj 
vztahuje záruka 10 let

Tato cenově dostupná myčka 
energetické třídy A++ šetří svým 
provozem energii i peníze. 

Vysoce účinný snímač programu 
AutoSense řídí využití energie,  
vody a času a zajistí dokonalé  
a zároveň efektivní mytí nádobí.

F55340VI0
Šířka myčky (cm): 60
Počet programů/Teplot: 5/4
Spotřeba vody (l): 9,9
Rozměry V x Š x H (mm):  
820/880 x 600 x 570
Hlučnost (dB(A)): 44

14.490 Kč

12.990 Kč

S funkcí odloženého startu  
a s extra tichým programem se 
nádobí snadno umyje třeba i v noci.

Technologie AirDry přispívá  
k úspornému provozu tím, že po 
skončení mytí automaticky otevře 
dvířka myčky. Pára může uniknout 
ven a vzduch z okolí proudí dovnitř, 
díky čemuž je nádobí rychle  
a dokonale suché. 

Tyto funkce nejen přispívají  
k dokonale čistému nádobí,  
ale také řadí spotřebič do úsporné 
energetické třídy A+++.

F78460IM0P
Šířka myčky (cm): 45 
Počet programů/Teplot: 8/4
Spotřeba vody (l): 9,9
Rozměry V x Š x H (mm): 
818 x 450 x 550 
Hlučnost (dB(A)): 44

15.490 Kč

13.990 Kč

NOVIN
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Nenechte si diktovat,  
jaký dárek získáte.
Zvolte si ho podle  
svého gusta!

SADA HRNCŮ KOLIMAX  KUCHYŇSKÝ ROBOT EKM4300

Textové informace a uvedené hodnoty v tomto letáku mohou obsahovat chyby. 
Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku může docházet i k malým změnám 
v prodávaných výrobcích a v jejich vlastnostech. Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.  
Platnost akční nabídky je od 15. 6. 2016 do 31. 12. 2016 nebo do vydání zásob.

www.aeg.cz 
/aegceskarepublika

Electrolux, s.r.o.  
Budějovická 778/3 140 21 Praha 4  

Zákaznická linka: 261 302 261
Bezplatná informační linka: 800 302 111

Pokud si zakoupíte kombinaci jakékoliv trouby, indukční varné desky a myčky z tohoto akčního letáku,  
můžete si vybrat dárek podle svých potřeb. Je libo skvělého pomocníka do vaší domácnosti v podání 
kuchyňského robota EKM4300? Nebo máte zájem o exkluzivní sadu značkových hrnců Kolimax?  
Rozhodnutí necháme na vás.

Jediné, co je třeba, je zaregistrovat svůj nákup na stránce www.aeg.cz/vzdyneconavic a vybrat si dárek  
dle vašich potřeb. Jakmile bude vaše registrace schválena, budete si moci svůj dárek vyzvednout  
v místě zakoupení produktů u vašeho kuchyňského studia.  
Více informací a podmínky získání dárků najdete zde: www.aeg.cz/vzdyneconavic.


