ZOZNAM VŠETKÝCH
NAŠICH PREDAJNÍ NÁJDETE TU:

Akcia platí od od 10.12. do 24.12. 2018

Vybavte
darčeky
v pohode

0%

Ďakujeme Vám
za prejavenú dôveru!

navýšenie

NAJBLIŽŠIE
PREDAJNE

euronics.sk

SONY KDL43RF455

SAMSUNG UE55NU7442

PHILIPS 55PUS7303

Full HD TV, DVB-T/T2/C/S/S2, Motionflow XR, 		
Dynamic Backlight Control, Clear Audio +, Hbb TV, Cl slot, 		
nahrávanie vysielania na USB

UHD SMART TV s certifikovaným rozlíšením a štýlovým dizajnom,
DVB-T2/C/S2, HDR10+, PQI 1800, UHD Dimming, filmový režim,
Dolby Digital Plus, DLNA, Bluetooth, LAN, 		
nahrávania vysielania cez USB

UHD SMART TV s jedinečným trojstranným Ambilight systémom
pre úžasný pocit zo sledovania TV, DVB-C/T/T2/S/S2, Android TV,
P5 Perfect Picture Engine, HDR Plus, Micro Dimming Pro, Natural
Motion, 1600 PPI, Bluetooth, nahrávanie na USB, LAN

43

”/

Full
HD

1x

HDMI

2x

USB

A+

trieda

55

”/

10

8

cm

€299
€29,90 / mes.

Čím vyššia séria,
tým väčšia
odmena
Wi-Fi

8

”/

cm

Plnoautomatické
espreso na prípravu
rôznych typov
káv vrátaneCaffé
Latté a Capuccino
jediným dotykom,
možnosť nastaviť
teplotu, jemnosť
mletia a množstvo,
automatické čistenie,
odnímateľná
nádoba na mlieko
pre uskladnenie
v chladničke.

3x

HDMI

2x

USB

A

trieda

€649
€64,90 / mes.

UHD

Wi-Fi

4x

Sušička bielizne s tepelným čerpadlom pre úsporu
energie, rýchly porgram 40 min., systém šetrného sušenia
SensitiveDrying, odložený štart, našuchorenie bielizne
po ukončení cyklu, rozmery (VxŠxH): 84,2x59,8x63,6 cm

A+++

trieda

USB

A+

trieda

€649
€64,90 / mes.

Spredu plnená práčka extra tichá
a úsporná, množstevná automatika,
odložené ukončenie, 1/2 náplaň, rýchly
program, hlučnosť prania 54 dB (A),
tichý motor s dlhou životnosťou,
ochrana proti pretečeniu,
rozmery (VxŠxH): 84,8x59,8x55 cm

1000
Ot./min

7 kg

kapacita

A++

7 kg

kapacita

€399

212 kWh

ROK

€39,90 / mes.

NaNa
splátky
splátky
s 0%
s 0%
navýšením
navýšením

CENA ZA SET

€849

7400 L

trieda

1,8 L
objem

cm

BOSCH WAN 28260CS

ROK

tlak

2x

HDMI

157 kWh

15 bar

9

€979

€97,90 / mes.

BOSCH WTR 85V00CS

KRUPS EA829810

13

65” / 163 cm

2 mesiace

platí po registrácii na: https://www.samsung.com/sk/offer/smarttv/

UHD

55

13

€84,90 / mes.

ROK

€499
€49,90 / mes.

€449
€44,90 / mes.

Viac informácií
Viac informácií
o revolvingovom
o revolvingovom
úvere už od
úvere
100 už
€ získate
od 100 u€zamestnancov
získate u zamestnancov
predajne predajne

Pri výške čerpania
Pri výške
500,00
čerpania
€, výške
500,00
splátky
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€ k nepatrným
na celé €rozdielom
k nepatrným
vo výške
rozdielom vo výške
poslednej splátky.
poslednej
Konkrétna
splátky.
výška
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výška
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nájdete
informácií
na
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Ponuka nie je Ponuka
verejný nie
prísľub
je verejný
a platíprísľub
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podmienok
pri splnení
Home
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Credit Home
Slovakia,
Credit
a. s.,Slovakia,
Teplická a.
7434/147,
s., Teplická 7434/147,
Piešťany 921 22,
Piešťany
IČO: 36234176,
921 22, IČO:
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a prevádzkovateľ
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osobných údajov.

PANASONIC TX-55FZ800E
13
9

cm

UHD SMART OLED TV s perfektným
obrazom a špičkovou výbavou,
THX certifikát, DVB-T/ T2/
S2/C, 4K Pro HDR, Studio
Colour HCX Processor vyladený
v Hollywoode, podpora HDR 10+, 65” / 163 cm
Absolute Black Filter, chytré
funkcie a streamovacie aplikácie, €2899
Bluetooth, nahrávanie na USB €289,90 / mes.

55
”/

13
8

cm

Master OLED Smart TV, 4K HDR, Android
TV™, DVB-T/T2, VHF/UHF,
DVB-C/S/
S2, obrazový procesor X1 Ultimate,
Motionflow™ XR, Acoustic Surface Audio+™,
presné mapovanie farieb s funkciou
Super Bit Mapping 4K HDR, technológia
Pixel Contrast Booster, Dual Database
Processing, Technológia Object-based
Super Resolution

55
”/

DARČEK

65” / 163 cm

fotoaparát
LUMIX GX80
v hodnote €599

€3999

€399,90 / mes.

UHD

4x

Wi-Fi

€2999

B

3x

HDMI

trieda

USB

UHD

€299,90 / mes.

4x

Wi-Fi

HDMI

€1799

B

3x

trieda

USB

€179,90 / mes.

LG OLED 55B8

PANASONIC TX-55FX780

SONY KD65XF7596

4K OLED TV, OLED displej s perfektnou čiernou a intenzívnymi
farbami, Inteligentný procesor α7, 4K Cinema HDR (Dolby Vision™,
HDR10 Pro, Technicolor HDR, HLG), pixelové stmievanie, DCI-P3
98,5%, DVB-T2/C/S2 (H.265/HEVC), webOS TV, Magický ovládač,
webový prehliadač, HbbTV, Miracast, DLNA, nahrávanie vysielania,
zvuk s Dolby Atmos® 40 W 2.2k, LAN, WiFi, Bluetooth, CI slot

UHD SMART TV so 4K PRO HDR, DVB-T/T2/S/S2/C/ C2,
HDR10+, Procesor HCX, Cinema Surround,
Panasonic Media Center, DLNA, Bluetooth

UHD Android SMART TV, DVB-T/T2/C/S/S2,
4K Ultra HD, HEVC (H.265 kodek), HDR10, S-Force Front Surround,
Motionflow XR 400 Hz, Clear Audio+, Miracast, 4K X-Reality PRO,
Live Colour, Bluetooth, LAN, nahrávanie vysielania cez USB

4x

8

4

ročná

záruka

cm

A

3x

HDMI

cm
9

13

trieda

USB

€1399
€139,90 / mes.

UHD

16

3

DARČEK

55
”/

”/

Wi-Fi

”/

13

55

UHD

65

Wi-Fi

4x

55” / 138cm

trieda

USB

€699

€69,90 / mes.

€1199

A+

3x

HDMI

€119,90 / mes.

UHD

Wi-Fi

4x

55

”/

UHD

trieda

USB

13

8

cm

QLED SMART TV s Q HDR 1000 vďaka, ktorému uvidíte
aj ten najmenší detail a zažijete skutočný filmový zážitok,
DVB-T2/C/ S2, PQI 2800, Auto Motion Plus, Supreme UHD
Dimming, DLNA, bluetooth, Dolby Digital Plus, nahrávanie
vysielania cez USB

Čím vyššia séria,
tým väčšia
odmena

Wi-Fi

4x
3x

USB

49” / 123 cm

€899

A+

trieda

€89,90 / mes.

”/

13

9

cm

2 mesiace

16

3

UHD SMART TV,
vychutnajte si perfektný
obraz na TV 4K UHD,
DVB-T2/C/S2, HDR,
PQI 1300, UHD Dimming,
filmový režim,
Dolby Digital Plus, DLNA,
nahrávanie vysielania
cez USB

cm

€1049
€104,90 / mes.

LG 65UK6470

SAMSUNG UE65NU7092

”/

UHD

Wi-Fi

4x

A+

3x

HDMI

trieda

USB

65

”/

16

3

cm

€499

2x

1x

HDMI

USB

A

trieda

€699
€69,90 / mes.

PHILIPS 55PUS6503

8

cm

49

”/

12

3

cm

Čím vyššia séria,
tým väčšia
odmena

2x

USB

A+

trieda

€789
€78,90 / mes.

UHD

3x

HDMI

2x

USB

43NU7192
43” / 108 cm

€349

A

trieda

€34,90 / mes.

€449
€44,90 / mes.

PHILIPS 43PFS5503
43

”/

10

8

cm

Full HD TV,
DVB-T/T2/C/S/
S2 , nahrávanie
TV vysielania cez
USB, Incredible
Surround,Smart
Sound, Cl slot

ZDARMA

”/

€399

2 mesiace

platí po registrácii na:
https://www.samsung.com/sk/offer/smarttv/

Wi-Fi

UHD HD SMART TV so 4K Active HDR umožňuje zobrazovať aj tie
najmenšie detaily a maximálne realistické farby, DVB-T2/C/S2,
DLNA, Ultra Stadium Surround, nahrávanie vysielania cez USB,
Bluetooth, futbalový mód

50” / 125 cm

€79,90 / mes.

UHD SMART TV, vychutnajte
si výnimočne ostré a precízne
zábery s certifikovaným 4K UHD,
DVB-T2/C/S2, HDR, PQI 1300,
UHD Dimming, filmový režim,
Dolby Digital Plus, DLNA,
nahrávanie vysielania cez USB

cm

13

4x

HDMI

13
8

”/

Wi-Fi

LG 55UK6100PLA

UHD SMART TV 		
DVB-T/T2/T2-HD/C/S/ S2,
Pixel Precise Ultra HD,
HDR Plus, Natural Motion,
nahrávanie vysielania
cez USB, podpora HEVC

55

€49,90 / mes.

UHD

€799

SAMSUNG UE49NU7172
UHD SMART TV,
4K Active HDR umožňuje
zobrazovať aj tie
najmenšie detaily
a maximálne realistické
farby, DVB-T2/C/S2,
DLNA, Magic Sound
Tuning, nahrávanie
vysielania cez USB,
Bluetooth
49” / 123 cm

Wi-Fi

€99,90 / mes.

SUPER UHD SMART TV
s webOS Smart TV, 4K,
DVB-T2/C/S2,
HDR 10, Dolby Vision,
Magic Zoom, Magic
Mobile Connection,
DLNA, magický
ovládač, nahrávanie
vysielania cez USB,
Bluetooth

55

platí po registrácii na:
https://www.samsung.com/sk/offer/smarttv/

HDMI

65

€999

A+

3x

HDMI

LG 55SK8100

SAMSUNG QE55Q6FN

UHD

cm

fotoaparát
LUMIX GX800
v hodnote €399

diaľkový ovládač
AN-MR18 v hodnote €49

55

DOPRAJTE SI DOKONALÝ OBRAZ A VYLADENÝ ZVUK

SONY KD55AF9

€39,90 / mes.

UHD

Wi-Fi

3x

HDMI

2x

USB

A

trieda

€479

CANON EOS 2000D

+ EF-S 18-55mm IS II Value Up Kit
Digitálna zrkadlovka
s jednoduchým
ovládaním, snímač
CMOS APS-C
pre ostré a detailné
zábery, DIGIC 4+,
automaticé režimy,
3 sn./ min. Objavujte,
foťte, natáčajte
videá a zdieľajte.

24,1
Mpx
Wi-Fi
Full HD
VIDEO

DARČEK

Originálna
brašňa SB130
a 16GB SDHC karta

€489
€48,90 / mes.

€47,90 / mes.

UHD

Wi-Fi

3x

HDMI

2x

USB

HAMA IR 110
Internetové rádio pre príjem viac
ako 20 000 rádiostaníc a 10 000
podcastov bez PC, WiFi Stream hudby
zo smartfónu, výkon 2x5W, USB, DO

€139

€13,90 / mes.

A

trieda

€459
€45,90 / mes.

2x

HDMI

1x

USB

€299

A+

trieda

€29,90 / mes.

JBL TUNER

PANASONIC SC-PM250

Krištáľovo čisté rozhlasové vysielanie kdekoľvek
a výkonný zvuk, DAB/FM tuner, 8 hodín
prehrávania - nabíjacia batéria, podsvietený
LCD displej, 5 tlačidiel priamych predvolieb,
bezdrôtové Bluetooth prehrávanie, výkon 5W,
AUX vstup

Mikrosystém s CD, s ktorým si vychutnáte Vašu
hudbu aj zo smartfónu či tabletu s bohatými
basmi a čistým zvukom, FM tuner s RDS,
časovač, auto vypnutie, equalizér

€99

2x 10W

USB

MP3

€8499

PHILIPS FC6408/01

PHILIPS EP5331/10
Plnoautomatické espresso Saeco
Lahodné kávové špeciality jednoducho

Bezšnúrový vysávač
Aqua 3v1 vhodný pre
všetky typy podláh,
ktorý povysáva
a zotrie podlahu
jedným ťahom.
Motorizovaná kefa pre
odstránenie zvieracej
srsti a vlasov, Li-Ion
batéria 25V pre
60 min. prevádzky,
3 vrstvová filtrácia

• Inovatívna nádoba na mlieko LatteGo najrýchlejšie čistenie
systému napenenia mlieka, vhodné do umývačky
• 6 druhov nápojov
• Cappuccino a Latte Macchiato jedným stlačením
• Patentované keramické mlynčeky
• 5000 šálok kávy bez odvápňovania vďaka filtru AquaClean
• Odnímateľná sparovacia jednotka a nádržka na vodu
• Nastaviteľné funkcie: 5 stupňov intenzity kávy, teplota
a veľkosť šálky

€619
€61,90 / mes.

PHILIPS GC9635/20

AKU

60 min.

Podlahový vysávač s úsporným a výkonným
motorom pre vysoký sací výkon, vhodný pre
alergikov vďaka filtru HEPA13, ergonomická
rukoväť a otočná hadica, hubica TriActiveMax
s čistením 3 v 1

Naparovacia žehlička
s parou až v špičke,
jednoducho kĺže po
všetkých tkaninách,
automatické
prispôsobenie pary,
parný ráz 160 g/ min,
vertikálne naparovanie,
odvápňovanie

DARČEK

žehliaca doska VILEDA
po registrácii

€299

420g/min.

€29,90 / mes.

2400 W

€42

PARA
45g/min.

99

€40

€19,90 / mes.

€13,40 / mes.

Zubá kefka na jemné čistenie zubov
a ďasien, zlepší zdravotný stav ďasien,
odstráni až 7x viac povlaku ako manuálna
kefka, perfektne vyčistí medzizubný
priestor vháňaním tekutiny.

DARČEK
kefkové nástavce
HX6052/07

strihač HC3420
v hodnote €22,90

€199

€134

záruka

po registrácii

DARČEK

Cash Back

AKU

trieda

ročná

na motor

Holiaci strojček pre suché aj mokré holenie
s hlavami otočnými v 5 smeroch pre dokonalé
oholenie, režim turbo pre rýchle oholenie aj
hustých fúzov, zastrihávač fúzov.

Holiaci strojček pre dokonalé
oholenie bez podráždenia vďaka
hlavám otočným v 8 smeroch,
pre mokré aj suché holenie,
nástavec na tvarovanie fúzov
a brady, cestovné puzdro.

50 min.

A

5

PHILIPS HX6912/51

PHILIPS S5530/06

PHILIPS S9031/12

€29,90 / mes.

PHILIPS FC9197/91

PHILIPS GC4506/20

Parný generátor s technológiou
Optimal Temp, nastavenie ECO,
odnímateľná nádržka na vodu
1.8l, stály výstup pary až 125g/ min,
tlak pary až 6.7bar, parný impulz
420g/min, vertikálna para, dĺžka
šnúry 1.7m, dĺžka kábla 1.8m

PARA

€299

3v 1

€119

€9999

AKU

50 min.

€11,90 / mes.

ROWENTA RO6883

BOSCH MUM 4880
Kuchynský robot s nerezovou misou na 2 kg cesta, jednoduché čistenie, prísavné nožičky, mixér 1l,
mäsomlynček, hnetací hák, šľahacie a miešacie metly, lis na citrusy, 3x krájací a strúhací kotúč

€11990

600 W

€11,90 / mes.

Podlahový vysávač s mimoriadnym
výkonom a účinnosťou 4A+AAA,
kovová teleskopická trubica a bohaté
príslušenstvo, ovládanie na rukoväti Akčný
rádius až 11 m, kolieska otočné o 360°,
objem vrecka až 4,5l. Trieda účinnosti
vysávania podláh/kobercov/filtrácie/
en. trieda: A/A/A/A+

A+

trieda

550 W
príkon

€139

72dB (A)
hlučnosť

€13,90 / mes.

BOSCH BGB2UA330

ELECTROLUX ESP74DB
Podlahový vysávač v triede 4A SilentPerformer,
umývateľný hygienický filter, akčný rádius
12m, regulácia výkonu, teleskopické trubky,
objem prachového vrecka 3.5l, vrecko S-bag classic
long performance, nesené príslušenstvo 3v1 (kefka,
štrbinová hubica a hubica na čalúnenie), 		
funkcia soft start, indikátor plného vrecka

Podlahový vysávač
s akčným rádiusom 8m,
teleskopická kovová
trubica, umývateľný
HEPA filter, trieda
účinnosti vysávania
kobercov/podláh - C/A,
trieda filtrácie prachu A,
hubica na podlahy,
štrbinová hubica
a hubica na čalúnenie.

ZDARMA

náhradné vrecká
v hodnote €7,99

€129
€12,90 / mes.

BRAUN MGK3060 + Gillette

600 W
príkon

€6990

80dB (A)
hlučnosť

CONCEPT RK 4060

ORAVA ES 150
Pákové espresso
v elegantnom
a kompaktnom
dizajne, tryska na
napenenie mlieka,
vyhrievaná doska
na predhrev šálok

Sklenená
rýchlovarná kanvica
s nastavením teplôt
od 60 do 100°C,
pričom na aktuálnu
teplotu Vás upozorní
zmenou farby
podsvietenia.

Multifunkčný
zastrihávač 8v1 pre
presnú starostlivosť
o fúzy a účes,
zastrihávanie v ušiach
a nose, ostré brity
s doživotnou
trvanlivosťou,
doživotná energia
60 min. na 8 hod.
nabíjania,
plne umývateľný.
Gilette Fusion ProGlide
v balení.

€4690

A

trieda

1,8 L
objem

2200 W

€3890

15 bar
tlak

€7990

SVIEŽA BIELIZEŇ

VĎAKA SILE PARY

AŽ 6 HODÍN
PO UKONČENÍ PRANIA

Unikátne vysokotlakové trysky
Power Clean Pro
extra výkon umývania
WHIRLPOOL WSFO 3T125 6PC X

WHIRLPOOL WSIO 3T125 6PE X

Voľne stojaca umývačka riadu
s funkciou 6. zmysel PowerClean
- senzor vyhodnotí znečistenie
a nastaví ten najvhodnejší
program, ďalších 7 programov,
automatické otvorenie dvierok
po skončení, odložený štart,
Aquastop, rozmery (ŠxVxH):
45x85x59 cm

Novinka

DARČEK

DARČEK

JAR tablety / rok
umývania ZDARMA

A++

trieda

10 súprav
riadu

212 kWh

ROK

€469

1680 L

ROK

€46,90 / mes.

WHIRLPOOL W7 OM5 4S P

JAR tablety / rok
umývania ZDARMA

A++

trieda

10 súprav
riadu

212 kWh

ROK

€469

1680 L

ROK

€46,90 / mes.

A+

trieda

73 L

objem

€549
€54,90 / mes.

Sušička bielizne s tepelným
čerpadlom a funkciou
FreshCare+ pre sviežu bielizeň
až 6 hodín po skončení sušenia
a pôsobí proti tvorbe baktérií,
samočistiaci filter, odložený
štart, tichý a úsporný motor
so zárukou 10 rokov, rozmery
(ŠxVxH): 595x849x649 mm

A++

trieda

8 kg

kapacita

€479

234 kWh

ROK

€47,90 / mes.

WHIRLPOOL AWE 50610

WHIRLPOOL WHM25112

Teplovzdušná rúra
s pyrolytickým čistením
a funkciou 6. zymsel,
automatické recepty,
pečenie na 4 úrovniach
naraz, jemné zatváranie
dvierok, ventilátor
s výhrevným telesom,
rozmery (ŠxVxH):
595x595x564 mm

Novinka

WHIRLPOOL FT M11 82Y EU

Plne integrovaná umývačka
riadu s funkciou 6. zmysel
PowerClean - senzor
vyhodnotí znečistenie
a nastaví ten najvhodnejší
program, ďalších 7 programov,
automatické otvorenie dvierok
po skončení, odložený štart,
Aquastop, rozmery (ŠxVxH):
44,8x82x57 cm

Zhora plnená práčka
s funkciou Clean+ na
odolné škvrny, jemné
otváranie bubna, odložený
štart, rýchly program
15 min., rozmery (ŠxVxH):
40x90x60 cm

Truhlicová mraznička
s mraziacim výkonom
18kg/24 hod.,
a odolnosťou
pri výpadku prúdu
až 45 hodín, rozmery
(ŠxVxH): 101x91,6x69,8 cm

A++

trieda

194 kWh

ROK

€299

251 L
objem

€29,90 / mes.

BOSCH KGN49XI30

GORENJE BO636E20X

Beznámrazová kombinovaná chladnička s funkciou VitaFresh aby
potraviny zostali dlhšie čerstvé a plné vitamínov, AirFresh filter
pre vzduch bez pachov a baktérií, LED osvetlenie, Multi Airflow,
zmrazovacia kapacita 15 kg/24 hod., odolnosť pri výpadku prúdu
20 hod., rozmery (ŠxVxH): 70x203x66,6 cm

Vstavaná multifunkčná rúra, 11 funkcií, tlmené zatváranie dvierok,
nerezové časti s úpravou proti odtlačkom prstov, zasúvacie
gombíky, dotykové programovateľné hodiny, 1x teleskopy,
ekologické čistenie rúry AquaClean, rozmery (VxŠxH): 59,5 × 59,7 ×
54,7 cm

A++

trieda

5 kg

kapacita

1000
Ot./min

148 kWh

ROK

7400 L

ROK

Chladničky Bosch
s funkciou VitaFresh
vám udržia potraviny
dlhšie čerstvé a plné
vitamínov.

€24,90 / mes.

MORA K560 BW
Kombinovaný sporák,
multifunkčná rúra – 8 funkcií,
4 horáky s poistkami Stop
Gas, integrované zapaľovanie,
SMALTOVANÁ dvojdielna
mriežka, ECO CLEAN - funkcia
čistenia rúry, chladné dvierka
rúry, 1x rošt, rozmery (ŠxVxH):
50x85x60 cm

DARČEK
6 dielna
súprava hrncov

Vita plus
Fresh

€249

DARČEK

5 rokov záruka

€259
€25,90 / mes.

A

trieda

€249

62 L

objem

€24,90 / mes.

ELECTROLUX EWT1066EFW

BOSCH SMS46MW00E
Voľne stojaca umývačka riadu
SilencePlus, ktorá sa Vám
perfektne prispôsobí aj vďaka
príborovej zásuvke a hornému
košu nastaviteľnému v
3 polohách, tichý pohon,
6 programov a 5 teplôt,
senzor naplnenia, odložený
štart, tablety 3v1, Aqua Stop
- ochrana proti vode, rozmery
(VxŠxH): 84.5 x 60 x 60 cm

A++

trieda

303 kWh

ROK
330/105 L

objem

Zhora plnená práčka, jemné otváranie
dvierok bubna, rýchly program, parné
programy, množstevná automatika,
odložený štart, TimeManager®, hlučnosť
prania 53 dB (A), rozmery (VxŠxH):
85x40x60 cm

73 cm
šírka

€949

NO
FROST

€94,90 / mes.

BEKO WTE5511B0

A++

trieda

14 súprav
riadu

266 kWh

ROK

ROK

5 kg

kapacita

1000
Ot./min

148 kWh

ROK

9899 L

ROK

€209
€20,90 / mes.

A++

trieda

6 kg

kapacita

1000
Ot./min

A++

trieda

8 kg

kapacita

235 kWh

ROK

138 kWh

ROK

8390 L

ROK

€319
€31,90 / mes.

CANDY CSC8DG-S

Sušička bielizne s tepelným čerpadlom
a technológiou AbsolutCare absolútne šetrná k Vášmu oblečeniu,
odložené ukončenie, 1/2 náplň,
senzory usušenia, rýchly program,
program pre outdoor, tichý
Invertormotor s dlhou životnosťou
a zárukou 10 rokov, pripojiteľná na
odpad, rozmery (VxŠxH): 85x60x60 cm.

Spredu plnená práčka,
ktorá vďaka hĺbke len
44 cm zaberie len málo
miesta, odložený štart,
rýchly program, rozmery
(ŠxVxH): 60x85x44 cm

CASHBACK

A++

€49,90 / mes.

AEG T8DEE48SC

HĹBKA
44 cm

trieda

€499

2660 L

AŽ

80 EUR

Kondenzačná sušička bielizne,
Smart funkcie, LED displej,
odložený štart, rýchly program
40 min, certifikácia Woolmark, 		
sensorové sušenie, 			
rozmery (VxŠxH): 85x59,5x61cm

späť

€649
€64,90 / mes.

B

trieda

8 kg

kapacita

561 kWh

ROK

€229
€22,90 / mes.

O aktuálnej dostupnosti letákových výrobkov sa môžete vopred informovať na telefónnych číslach jednotlivých predajcov uvedených v letáku. Ak sa výrobok uverejnený v letáku nenachádza v predajni uvedenej v zozname predajní, predajňa zabezpečí dodanie požadovaného výrobku
do predajne. Technické parametre a vyobrazenia výrobkov sú prevzaté od výrobcov. Chyby a omyly v texte, cenách a technickom popise sú vyhradené. Niektoré obrázky môžu byť len ilustračné. Ceny výrobkov sú uvedené vrátane DPH. Poskytované služby nemusia byť dostupné
vo všetkých predajniach v plnom rozsahu. Vydavateľ letáku: Euronics SK a.s., Farského 26, 851 01 Bratislava. Ceny uvedené v letáku nie sú platné pre e-shopy členov Euronics SK, a.s. ale len pre ich kamenné predajne.

