1000 zł
WYDAJESZ

100 zł
DOSTA JESZ
www.verlekuchen.com

KUP KUCHNIĘ VERLE,
ZYSKAJ RABAT
NA URZĄDZENIA AGD SIEMENS

Czas trwania akcji: 30.09.2018
Regulamin na www.verlekuchen.com

Autoryzowany
partner
Siemens Home
Appliances

REGULAMIN PROMOCJI

„1000zł wydajesz, 100zł dostajesz. Kup kuchnię Verle, zyskaj rabat na urządzenia
”



§1

ORGANIZATOR I OGÓLNE WARUNKI PROMOCJI
ͳǤ Niniejszy Regulamin reguluje warunki promocji sprzedażowej określonych w nim Produktów
Galicji Tomaszek Sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie(dalej jako: „Promocja”).

ʹǤ  Galicja Tomaszek Sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie ȋ͵Ǧ100 Łańcutǡ
Ǥ͵ͷȀ͵), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Sąd Rejonowy w RzeszowieXII Wydział Gospodarczy KRSǣͲͲͲͲͶ͵Ͷ͵ͻǢ ǣ
ͺͳͷͳͶͻʹ, , kapitał zakładowy 13.257.000,00 zł(dalej jako: „Organizator”).

͵Ǥ Promocja prowadzona jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, wyłącznie w 

zamówień      złożonych   partnerów handlowych (

partnerów znajduje się pod adresemǣ ǣȀȀ Ǥ ȀǦȀȌ Ǧ   
określonych wniniejszym Regulaminie (dalej jako: „Regulamin”).

ͶǤ Warunkiem udziału w Promocji jest zaakceptowanie Regulaminu.


§2
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI

ͳǤ  ͳͲʹͲͳͺǤǤͲͲǣͲͲdo dnia 30 września 2018
Ǥǡ  godz. 23:59 lub do wyczerpania zapasów roduktów objętych Promocją,

przy czym

decydujące znaczenie będzie miała data i godzina złożenia Zamówienia (dalej jako: „Okres
Promocji”).

ʹǤ Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia Okresu Promocji w każd Ǥ  

o wydłużeniu Okresu Promocji będzie dostępna na Ǥ Ǥ 

͵Ǥ Uczestnikami Promocji (dalej jako: "Uczestnik") mogą byćosoby fizyczne mające pełną zdolność

do czynności prawnych, dokonujące zakupu produktów objętych Promocją   
niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową (konsumenci)Ǥ





ͶǤ Wszyscy Uczestnicy Promocji podlegają postanowieniom Regulaminu.





ͷǤ       ǡ który zakupi u partnera handlowego

     na kwotę   ͳͲ.000,00 zł, rabatu owartości
100,00 zł za każdy wydany 1.000,00 zł. Maksymalna wartość udzielonego rabatu może wynieść
5.000,00 zł. Z zastrzeżeniem wskazanym w ust. 7.

Ǥ Rabat przysługuję tylko na zakup sprzętu AGD objętego promocją według produktów
objętych promocją („Produkty”). Wykaz roduktów objętych promocją stanowi załącznik nr 1

Ǥ

Ǥ nkiem przyznania rabatu jest zakup sprzętu AGD w następującej ilościǣ

Ǥ 3 urządzeń Ǧ w przypadku zakupu mebli kuchennych VERLE na kwotę minimum
10.000,00 zł ale nie przekraczającej kwoty 30.000,00 zł;

Ǥ 4 urządzeń –   kwotę przekraczającą
30.000,00 zł.

ͺǤ Rabat w wysokości określonej w ust. ͷ przysługuje Uczestnikowi za każd pełne 1.000,00 zł
    Ǥ

ͻǤ Koszt montażu i transportu           
wysokości rabatu.

ͳͲǤ Organizator nie ustala limitu sztuk możliwych do nabycia przez Uczestnika w  Ǥ


§3
REKLAMACJE

ͳǤ Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji należy składać Organizatorowi z 
dokładnych zastrzeżeń co do przebiegu Promocji oraz dowodem zakupu Produktu objętego











Promocją.




ʹǤ Reklamację Uczestnik składa:

Ȍ w formie pisemnego oświadczenia reklamacyjnego przesłanego na adres: Ǥ
͵ͷȀ͵ǡ͵Ǧ100 Łańcutǡ

Ȍ w formie wiadomości eǦmail, przesłanej na adres:info@verlekuchen.comǡ

Ȍ przy wykorzystaniu funkcjonalności stron internetowej pozycjonowanej pod
ǣǣȀȀ Ǥ ȀȀǤ





͵Ǥ  cje zgłoszone przez Uczestników będą rozpatrywane w oparciu o niniejszy

Regulamin w terminie 14 dni od momentu doręczenia Organizatorowi zgłoszenia
 Ǥ



§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
ͳǤ Wszelkie materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Promocji mają charakter wyłącznie
informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.

ʹǤ Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora. W przypadku jednoczesnego

obowiązywania wielu promocji w Sklepie, klient ma prawo do wyboru, z które   

skorzystać.

͵Ǥ Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji
związanej z rękojmią.

ͶǤ W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy


  Ǥ

wchodzi w życie z dniemʹͲͳͺǤ


Załączniki:
ͳȌ

Wykaz Produktów objętych promocją „1000zł wydajesz, 100zł dostajesz. Kup kuchnię Verle, zyskaj rabat na urządzenia
”Ǣ




ʹǤ Reklamację Uczestnik składa:

Galeria Wnętrz
Womag
Studio Kuchni przesłanego
camiDecor na adres: Ǥ
Ȍ w formie
pisemnego oświadczenia reklamacyjnego
ul. Trasa Północna
3
ul. Głowackiego 28,
͵ͷȀ͵ǡ͵Ǧ100 Łańcutǡ
65-001 Zielona Góra
58-100 Świdnica
Ȍ w formie wiadomości eǦmail, przesłanej na adres:info@verlekuchen.comǡ

Ȍ przy wykorzystaniu funkcjonalności stron internetowej pozycjonowanej pod

Ǥ ȀȀǤ
Showroom ǣǣȀȀ
Verle Warszawa
Studio Kuchni Magenta
 ul. Puławska 579
ul. Wyszyńskiego 9,
70-200 Szczecin
 02-885 Warszawa


͵Ǥ  cje zgłoszone przez Uczestników będą rozpatrywane w oparciu o niniejszy

Studio Kuchni Verle Kotłowski
ul. Bażantów 6b,

40-668Ǥ
Katowice

Studio Kuchni Marcon
Ul. Mała 5
66-400 Gorzów Wlkp

Regulamin w terminie 14 dni od momentu doręczenia Organizatorowi zgłoszenia


§4

Studio Kuchni Verle Kuchen
Studio Kuchni Olkam
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
ul. Fabryczna 2
ul. Moniuszki 24
ͳǤ Wszelkie materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Promocji mają charakter wyłącznie
20-301 Lublin
26-600 Radom
informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.

ʹǤ Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora. W przypadku jednoczesnego

obowiązywania
wielu promocji
w Sklepie, klient ma Studio
prawo do
wyboru,
z które   
Kuchni
ProM
Łódzka Spółdzielnia
Designu

ul. Wydawnicza 1/3, Budynek C
skorzystać.
92-333 Łódź

ul. Aleja Niepodległości 1/9
35-303 Rzeszów

͵Ǥ Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji
związanej z rękojmią.

ͶǤ W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy

NP Studio Natalia Pigulak





Ǥ
ul. Franciszka
Rakoczego 9/1
1/U11

80-288 Gdańsk

Studio Kuchni Verle Pszczyna
ul. Rybnicka 13
43-200 Pszczyna

wchodzi w życie z dniemʹͲͳͺǤ


Załączniki:Studio
ͳȌ

Kuchni A&K
ul.
Górnicza
15,objętych promocją „1000zł wydajesz, 100zł dostajesz. Kup kuchnię Verle, zyskaj rabat na urządzenia
Wykaz
Produktów
32-300
”ǢOlkusz



„1000zł

Załącznik nr 1 
 

wydajesz, 100zł dostajesz. Kup kuchnię Verle, zyskaj rabat na urządzenia
”

Model
HB234A0S0
HB257G2S0
HB278G2S0
HB635GNS1
HB636GBS1
HB675GBS1
HM676G0S1
HM678G4S1
HS658GXS1
HB634GBW1
HM636GNW1
HN678G4W1
CD634GBS1
CS656GBS1
CS658GRS1
CB635GBS1
CM656GBS1
CM678G4S1
CM636GBW1
CS656GBW1
CS658GRW1
CM678G4W1
BE634RGS1
BE634LGS1
BF634LGW1
BF634RGW1
BI630CNW1
CT636LEW1
EX875LX34E
ED675FSB1E
ED652FSB1E
EX601LXC1E
ER9A6SD70
ER7A6RD70
LF98BA572
LD97DBM60
LC98BA572
LC97BHM50
LC67BHM50

Wykaz produktów objętych promocją



Cena
katalogowa
brutto
NOWOŚĆ iQ300 7 funkcji piekarnika, wyświetlacz LED (czerwone podświetlenie), zegar elektroniczny, szybkie nagrzewanie,
1 749,00 zł oświetlenie piekarnika
NOWOŚĆ iQ500 7 funkcji piekarnika, wyświetlacz LCD (białe podświetlenie), zegar elektroniczny, szybkie nagrzewanie,
2 049,00 oświetlenie
zł
piekarnika, pro
NOWOŚĆ iQ500 9 funkcji piekarnika, wyświetlacz LCD (białe podświetlenie), zegar elektroniczny, automatyczne
3 099,00
szybkie zł
nagrzewanie, oświetlenie p
iQ700 13 funkcji piekarnika, funkcja coolStart, wyświetlacz tekstowy 2,8", 10 programów automatycznych cookControl,
2 299,00 złautomatyczne szybkie na
iQ700 13 funkcji piekarnika, funkcja coolStart, wyświetlacz tekstowy 3,7", system wspomagania wyboru potrawy
2 599,00
cookControl
zł
Plus, automatyczne
iQ700 13 funkcji piekarnika, funkcja coolStart, wyświetlacz tekstowy 2,8", 10 programów automatycznych cookControl,
2 999,00 złautomatyczne szybkie na
iQ700 Piekarnik z mikrofalą13 funkcji piekarnika, funkcja coolStart, 5 poziomów mocy mikrofal - max 800W, inwerter,
5 799,00 programy
zł
varioSpeed, wyś
iQ700 Piekarnik z mikrofalą, 15 funkcji piekarnika, funkcja coolStart, 5 poziomów mocy mikrofal - max 800W,
6 899,00
inwerter,
zł programy varioSpeed, w
iQ700 Piekarnik z parowarem fullSteam 1 5 funkcji piekarnika, funkcjacoolStart, dodatkowe metody grzania 5z wykorzystaniem
999,00 zł
pary: para 100 %
iQ700 13 funkcji piekarnika, funkcja coolStart, wyświetlacz tekstowy 2,8", automatyczne szybkie nagrzewanie,2dysk
299,00
sterujący,
zł
miękkie zamykanie
iQ700 Piekarnik z mikrofalą 13 funkcji piekarnika, funkcja coolStart, 5 poziomów mocy mikrofal - max 800W,5 inwerter,
099,00 zł programy varioSpeed, w
iQ700 Piekarnik pulseSteam z dodatkiem pary i mikrofalą 1 5 funkcji piekarnika, funkcjacoolStart, dodatkowe
8 199,00
sposobyzłgrzania z mikrofalami: Mi
iQ700 Parowar do zabudowy, gotowanie na parze w zakresie temperatur 35-100°C, 4 funkcje parowaru, dysk 3sterujący,
399,00 złmiękkie zamykanie i otwi
iQ700 Piekarnik z parowarem fullSteam 1 3 funkcji piekarnika, funkcjacoolStart, dodatkowe metody grzania4z299,00
wykorzystaniem
zł
pary: para 100 %
iQ700 Piekarnik z parowarem fullSteam 1 5 funkcji piekarnika, funkcjacoolStart, dodatkowe metody grzania5z499,00
wykorzystaniem
zł
pary: para 100 %
iQ700 Piekarnik, 13 funkcji piekarnika, funkcja coolStart, wyświetlacz tekstowy 2,8", programy automatyczne 2cookControl,
849,00 zł automatyczne szybkie
iQ700 Piekarnik z mikrofalą, 13 funkcji piekarnika, funkcja coolStart, 5 poziomów mocy mikrofal - max 900W,4inwerter,
599,00 złprogramy varioSpeed, wy
iQ700 Piekarnik z mikrofalą, 15 funkcji piekarnika, funkcja coolStart, 5 poziomów mocy mikrofal - max 900W,6inwerter,
799,00 złprogramy varioSpeed, wy
iQ700 Piekarnik z mikrofalą, 13 funkcji piekarnika, funkcja coolStart, 5 poziomów mocy mikrofal - max 900W,4inwerter,
399,00 złprogramy varioSpeed, wy
iQ700 Piekarnik z parowarem fullSteam 1 3 funkcji piekarnika, funkcjacoolStart, dodatkowe metody grzania4z299,00
wykorzystaniem
zł
pary: para 100 %
iQ700 Piekarnik z parowarem fullSteam 1 5 funkcji piekarnika, funkcjacoolStart, dodatkowe metody grzania5z499,00
wykorzystaniem
zł
pary: para 100 %
iQ700 Piekarnik z mikrofalą, 15 funkcji piekarnika, funkcja coolStart, 5 poziomów mocy mikrofal - max 900W,6inwerter,
799,00 złprogramy varioSpeed, wy
iQ700 900W, 5 poziomów mocy mikrofal, wyświetlacz tekstowy, dysk sterujący, inwerter, grill o mocy 1,3 kW,2 10
799,00
programów
zł
automatycznych co
iQ700 900W, 5 poziomów mocy mikrofal, wyświetlacz tekstowy, dysk sterujący, inwerter, grill o mocy 1,3 kW,2 10
799,00
programów
zł
automatycznych co
iQ700 900W, 5 poziomów mocy mikrofal, wyświetlacz tekstowy, dysk sterujący, inwerter, 7 programów automatycznych
2 599,00 zł cookControl, pojemnoś
iQ700 900W, 5 poziomów mocy mikrofal, wyświetlacz tekstowy, dysk sterujący, inwerter, 7 programów automatycznych
2 599,00 zł cookControl, pojemnoś
iQ700 Zakres wykorzystania: dojrzewanie ciasta drożdżowego, rozmrażanie potraw, utrzymywanie w cieple, podgrzewanie
1 899,00 zł naczyń. Wnętrze ze stal
iQ700 Automat do kawy, moc 1600 W, ciśnienie 19 bar, zbiornik na wodę 2.4 l, pojemnik na ziarna 500 g, przełomowa
5 999,00 zł
technologia sensoFlow Sy
iQ700 Płyta indukcyjna flexInduction, 4 indukcyjne pola grzewcze w tym 2 strefy flexInduction, sensory smażenia,
14 499,00
cookingSensor
zł
Plus ready, stre
iQ500 Płyta indukcyjna Combi Induction, 4 indukcyjne pola grzewcze, strefa Combi, strefy indukcyjne z elekronicznym
2 399,00rozpoznawaniem
zł
naczyń, w
iQ500 Płyta indukcyjna Combi Induction, 4 indukcyjne pola grzewcze, strefa Combi, strefy indukcyjne z elekronicznym
2 899,00rozpoznawaniem
zł
naczyń, w
iQ700 Płyta indukcyjna flexInduction, 4 indukcyjne pola grzewcze w tym 2 podwójne strefy flexInduction, sensory
3 999,00
smażenia,
zł
strefy indukcyjne z e
iQ700
4 199,00 zł
Cer
iQ700
3 899,00 zł
Cer
iQ700 Okap wyspowy o szer. 90cm. 870 m3/h, silnik iQDrive, elektroniczne sterowanie z Touch Control, 3 zakresy
4 699,00
wydajności
zł
+ 2 stopnie intensy
NOWOŚĆ iQ700 downdraftAir Wyciąg blatowy o szer. 90cm, praca w obiegu otwartym lub zamkniętym, technologia
8 999,00szczelinowa,
zł
3 zakresy wyda
iQ700 Okap kominowy o szer. 90cm. 860 m3/h, silnik iQDrive, elektroniczne sterowanie z touchControl, 3 zakresy
3 099,00
wydajności
zł
+ 2 stopnie intensy
NOWOŚĆ iQ300 Okap kominowy o szer. 90cm. 710 m3/h, elektroniczne sterowanie touchControl, 3 zakresy wydajności
2 999,00 zł + stopień intensywny, oś
NOWOŚĆ iQ300 Okap kominowy o szer. 60cm. 720 m3/h, elektroniczne sterowanie touchControl, 3 zakresy wydajności
2 799,00 zł + stopień intensywny, oś
Charakterystyka








LC95KA670
LC95KA270
LF159RE50
LF16RH560
LF16VA570
SR636X01ME
SN636X02KE
SX736X03ME
KI87SKF31
KI86NKS30
KG39NXB35
KG49NAX3A
KA92NLB35
HB676G5S6
HN678G4S6
EX875KYW1E
EX675JYW1E
LC91KWW60
LC91KWW20
LC97FVW60
KI86SHD40
KG36NHI32
SN658X06TE
SX778D16TE
CT636LES6
SR215W03CE
KG36NXI35
KG39NAI35
KG39NXI35
WM14Y8H0PL
WS12T440PL
WT45W561PL
SN278I36TE
SR256I01TE
HB354ABS0
HB334A0S0
HB337A0S0
HB634GBS1
HB634GHS1
HB378G2S0
EG6B5HB60
EP6A6PB90
EN6B6PB10
EH651FEB1E
EH675FFC1E
ED651FPB1E
ED851FSB1E
SN615X03EE
SN636X03ME
SR635X04IE
KI 34VX20



iQ300 Kominowy, sterowanie elektroniczne touchControl, 580 m3/h, technologia szczelinowa, oświetlenie LED,
1 799,00
filtr metalowy,
zł
szer. 90 cm, maksy
iQ300 Kominowy, sterowanie elektroniczne touchControl, 580 m3/h, technologia szczelinowa, oświetlenie LED,
1 799,00
filtr metalowy,
zł
szer. 90 cm, maksy
iQ700 Wyciąg sufitowy o szer. 120cm. 750 m3/h, silnik iQDrive, sterowanie pilotem, 3 zakresy wydajności + 18stopień
999,00 intensywny,
zł
funkcja intens
iQ700 Wyciąg sufitowy o szer. 100cm. 850 m3/h, praca tylko w obiegu zamkniętym, sterowanie pilotem, 3 zakresy
6 899,00
wydajności
zł
+ 1 stopień intensy
iQ700 Wyciąg blatowy o szer. 9,4 cm. 600 m3/h, silnik iQDrive, sterowanie sensorowe touchControl, 3 zakresy
7 599,00
wydajności
zł + 1 stopień intensywn
399,00
NOWOŚĆ Zmywarka iQ300 o szerokości 45cm, w pełni zintegrowana, speedMatic, 10 kompletów naczyń, 9,52litra,
0,84złkWh, 6 programów, 5 tem
2 299,00
zł
Zmywarka iQ300 o szerokości 60cm, w pełni zintegrowana, speedMatic, 13 kompletów naczyń, 9,5 litra, 0,92 kWh,
6 programów,
5 temp.: m. wst
3 299,00
zł
Zmywarka iQ300 o szerokości 60 cm, w pełni zintegrowana, model ze specjalnymi zawiasami Vario, w rozmiarze
XXL speedMatic,
14 kompletów
iQ500 Chłodziarko-zamrażarka, zamrażarka na dole****, pojemność 272l (211+61), W177xS56xG55cm, klasa 3efektywności
099,00 zł energ. A++, 226 kWh
iQ300 Chłodziarko-zamrażarka, zamrażarka na dole****, pojemność 255l (188+67), W177xS54xG55cm, klasa 2efektywności
999,00 zł energ. A++, 222 kWh
iQ300 Pojemność 366l (279+87), W203xS60xG66cm, zamrażarka ****, klasa efektywności energ. A++, 273 kWh/rok,
3 499,00noFrost,
zł
automatyczne ods
NOWOŚĆ iQ500 Home Connect ready - adapter do nabycia w sklepie serwisowym - Pojemność 435l (330+105),
4 499,00
W203xS70xG67cm,
zł
klasa efektyw
iQ700 Pojemność 592l (375+217), W176xS91xG73cm, klasa efektywności energ. A++, 385 kWh/rok, noFrost,11
automatyczne
499,00 zł
odszranianie w chłod
iQ700 Home Connect
13
5 599,00
funkcji złpiekarnika, Home Connec
iQ700 Home Connect Piekarnik pulseSteam z dodatkiem pary i mikrofalą 1 5 funkcji piekarnika,Home Connect:
7 699,00
możliwość
zł
podłączenia do sieci
iQ700 Home Connect Płyta indukcyjna flexInduction Plus
2 strefy flex, sensory
7 649,00
smażenia,
zł
sensor gotowania co
iQ700 Home Connect Płyta indukcyjna flexInduction Plus
2 strefy flex, sensory
6 799,00
smażenia,
zł
sensor gotowania co
iQ700
5 499,00
Kominowy,
zł
skośny, 950m³/h
iQ700
5 499,00
Kominowy,
zł
skośny, 950m³/h
iQ700
5 899,00
Kominowy,
zł
płaski, 730m³/h,
NOWOŚĆ iQ500 Chłodziarko-zamrażarka, zamrażarka na dole****, pojemność 260l (186+74), W177xS56xG55cm,
4 899,00
klasazłefektywności energ. A+++
NOWOŚĆ iQ500 Pojemność 320l (234+86), W187xS60xG65cm, zamrażarka ****, klasa efektywności energ. A++,
5 399,00
258 kWh/rok,
zł
Home Connect 299,00
zł szybki 45oC, eco 50oC, ci
Zmywarka iQ500 speedMatic, 14 kompletów naczyń, 9,5 litra, 0,83 kWh, 8 programów, 6 temp.: m. wstępne, 4szkło
40 oC,
5 399,00 zł
Zmywarka iQ700 o wysokości 86,5 cm,, model ze specjalnymi prowadnicami dla koszy, zawiasami Vario, w rozmiarze
XXL oraz systemem autom
NOWOŚĆ Automat do kawy z funkcją Home Connect (bezprzewodowe sterowanie Wi-Fi, coffeeWorld, Playlist'a,
8 899,00
przepisy
zł na bazie kawy, kawow
Zmywarka iQ100 speedMatic, 9 kompletów naczyń, 8,5 litra, 0,78 kWh, 5 programów, 4 temp.: szybki 45oC, eco
1 349,00
50oC, zł
auto 45o-65oC, 1h 65oC, g
iQ300 Pojemność 324l (237+87), W186xS60xG66cm, zamrażarka ****, klasa efektywności energ. A++, 260 kWh/rok,
2 199,00
noFrost,
zł
automatyczne odszr
iQ500 Home Connect ready - adapter do nabycia w sklepie serwisowym - Pojemność 366l (279+87), W203xS60xG66cm,
2 499,00 złzamrażarka ****, klasa ef
iQ300 Pojemność 366l (279+87), W203xS60xG66cm, zamrażarka ****, klasa efektywności energ. A++, 260 kWh/rok,
2 499,00
noFrost,
zł
automatyczne odszr
Pralka iQ800 i-Dos iSensoric ■ 1400 obr./min. ■ Home Connect ■ 9 kg ■ system i-DOS automatycznie dozuje płyny
4 399,00
z precyzją
zł
do 1ml ■ bęben wav
Pralka iQ500 iSensoric ■ 1200 obr./min. ■ 6,5 kg ■ bęben varioSoft ■ 45 cm głębokości ■ wyjątkowo cicha dzięki
1 799,00
konstrukcji
zł
antivibration Design
Suszarka kondensacyjna iQ700 iSensoric z pompą ciepła activeAir ■ 9 kg ■ autodrySensor precyzyjnie na bieżąco
3 099,00
analizuje
zł wilgotność w bębnie i a
NOWOŚĆ Zmywarka iQ700 speedMatic ecoStar2, 13 kompletów naczyń, 7,5 litra, 0,73 kWh, 8 programów, 6 temp.:
3 699,00
m.złwstępne, szkło 40oC, szyb
NOWOŚĆ Zmywarka iQ500 speedMatic, 10 kompletów naczyń, 9,5 litra, 0,66 kWh, 6 programów, 5 temp.: szkło
2 649,00
40oC, eco
zł 50oC, cichy 50oC, aut
iQ300 7 funkcji piekarnika, zegar elektroniczny, szybkie nagrzewanie, oświetlenie piekarnika, ecoClean
1 799,00
Plus na
zł trzech ścanach i suficie
iQ300 7 funkcji piekarnika, zegar elektroniczny, szybkie nagrzewanie, oświetlenie piekarnika, odpinana
1 499,00
prowadnica
zł
teleskopowa vario
iQ500 7 funkcji piekarnika, wyświetlacz LCD (białe podświetlenie), zegar elektroniczny, szybkie nagrzewanie,
1 849,00 oświetlenie
zł
piekarnika, o
iQ700 13 funkcji piekarnika, funkcja coolStart, wyświetlacz tekstowy 2,8", automatyczne szybkie nagrzewanie,
1 949,00 złdysk sterujący, miękkie
iQ700 13 funkcji piekarnika, funkcja coolStart, wyświetlacz tekstowy 2,8", automatyczne szybkie nagrzewanie,
2 049,00 złdysk sterujący, miękkie
Nowość iQ500 9 funkcji piekarnika, biały wyświetlacz LCD, zegar elektroniczny, automatyczne szybkie
2 899,00
nagrzewanie,
zł
oświetlenie pieka
iQ300 4 palniki gazowe w tym dwuobwodowy palnik wok, płyta podpalnikowa ze stali szlachetnej, zabezpieczenie
869,00 zł
przeciw wypływowe
iQ500 4 palniki gazowe, płyta podpalnikowa ze szkła hartowanego, technologia stepFlame, zabezpieczenie
1 349,00przeciw
zł
wypływowe gazu,
iQ300 4 palniki gazowe, płyta podpalnikowa ze szkła hartowanego, zabezpieczenie przeciw wypływowe
1 049,00
gazu, zapalarka,
zł
4 pojedyncze,o
iQ100 Płyta indukcyjna, 4 strefy indukcyjne z elektronicznym rozpoznawaniem naczyń, sterowanie sensorowe
1 849,00 zł
touchSlider, timer, funkc
iQ300 Płyta indukcyjna, 4 strefy indukcyjne z elektronicznym rozpoznawaniem naczyń w tym 1 kombi,1sterowanie
799,00 zł sensorowe touchSlid
iQ500 Płyta indukcyjna Combi Induction, 4 indukcyjne pola grzewcze, strefa Combi, strefy indukcyjne1z899,00
elekronicznym
zł
rozpoznawaniem
iQ500 Płyta indukcyjna Combi Induction, 4 indukcyjne pola grzewcze, strefa Combi, 1 strefa o zmiennym
2 699,00
zasiegu,
zł strefy indukcyjne z el
1 649,00
zł 50oC, auto 45 o-65oC,
Zmywarka iQ100 speedMatic, 13 kompletów naczyń, 9,5 litra, 0,92 kWh, 5 programów, 5 temp.: szkło
40 oC, eco
o
899,00
Zmywarka iQ300 speedMatic, 14 kompletów naczyń, 9.5 litra, 0,93 kWh, 6 programy, 5 temp.: m. wstępne,1szkło
45 C,złeco 50oC, auto 45o-65oC,
o
799,00
zł 45-65oC, 1h 65oC, gar
Zmywarka iQ300 speedMatic, 9 kompletów naczyń, 8,5 litra, 0, 70 kWh, 5 programów, 5 temp.: szkło 40 C, 1eco
50oC, auto
iQ100 Chłodziarko-zamrażarka, zamrażarka na dole****, pojemność 265l (199+66), W177xS54xG55cm,
1 899,00
klasa zł
efektywności energ. A+,







