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REGULAMIN PROMOCJI  

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

§ 1 

ORGANIZATOR I OGÓLNE WARUNKI PROMOCJI 

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

 Galicja Tomaszek Sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie 100 Łańcut
), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS
, , kapitał zakładowy 13.257.000,00 zł (dalej jako: „Organizator”).

 Promocja prowadzona jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, wyłącznie w
zamówień złożonych partnerów handlowych (
partnerów znajduje się pod adresem
określonych w niniejszym Regulaminie (dalej jako: „Regulamin”).

 Warunkiem udziału w Promocji jest zaakceptowanie Regulaminu.

§ 2 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI 

 do dnia 30 września 2018
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”).

 Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia Okresu Promocji w każd
o wydłużeniu Okresu Promocji będzie dostępna na 

 Uczestnikami Promocji (dalej jako: "Uczestnik") mogą być osoby fizyczne mające pełną zdolność 
do czynności prawnych, dokonujące zakupu produktów objętych Promocją 
niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową (konsumenci)

 Wszyscy Uczestnicy Promocji podlegają postanowieniom Regulaminu.



 

 który zakupi u partnera handlowego 
na kwotę .000,00 zł, rabatu o wartości 

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.

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

 nkiem przyznania rabatu jest zakup sprzętu AGD w następującej ilości
 3 urządzeń w przypadku zakupu mebli kuchennych VERLE na kwotę minimum 

10.000,00 zł ale nie przekraczającej kwoty 30.000,00 zł;
 4 urządzeń – kwotę przekraczającą 

30.000,00 zł.
 Rabat w wysokości określonej w ust. przysługuje Uczestnikowi za każd pełne 1.000,00 zł 

 Koszt montażu i transportu 
wysokości rabatu.
 Organizator nie ustala limitu sztuk możliwych do nabycia przez Uczestnika w

§ 3 

REKLAMACJE 

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



 

 Reklamację Uczestnik składa:
 w formie pisemnego oświadczenia reklamacyjnego przesłanego na adres: 

100 Łańcut
 w formie wiadomości e mail, przesłanej na adres: info@verlekuchen.com

 przy wykorzystaniu funkcjonalności stron internetowej pozycjonowanej pod 

 cje zgłoszone przez Uczestników będą rozpatrywane w oparciu o niniejszy 
Regulamin w terminie 14 dni od momentu doręczenia Organizatorowi zgłoszenia 

§ 4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Wszelkie materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Promocji mają charakter wyłącznie 
informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.

 Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora. W przypadku jednoczesnego 
obowiązywania wielu promocji w Sklepie, klient ma prawo do wyboru, z które
skorzystać.

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

 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

wchodzi w życie z dniem

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

”

 



Galeria Wnętrz Womag
ul. Trasa Północna 3
65-001 Zielona Góra

Studio Kuchni ProM
ul. Aleja Niepodległości 1/9
35-303 Rzeszów

Showroom Verle Warszawa
ul. Puławska 579
02-885 Warszawa

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

Studio Kuchni Verle Kotłowski
ul. Bażantów 6b,
40-668 Katowice

Studio Kuchni Verle Kuchen
ul. Fabryczna 2
20-301 Lublin

Łódzka Spółdzielnia Designu
ul. Wydawnicza 1/3, Budynek C
92-333 Łódź

NP Studio Natalia Pigulak
ul. Franciszka Rakoczego 9/11/U11
80-288 Gdańsk

Studio Kuchni Magenta
ul. Wyszyńskiego 9,
70-200 Szczecin

Studio Kuchni A&K
ul. Górnicza 15,
32-300 Olkusz

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

Studio Kuchni camiDecor
ul. Głowackiego 28,
58-100 Świdnica

Studio Kuchni Olkam
ul. Moniuszki 24
26-600 Radom
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Załącznik nr 1 

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

Wykaz produktów objętych promocją 

Model Charakterystyka
Cena 

katalogowa 
brutto

HB234A0S0 NOWOŚĆ iQ300 7 funkcji piekarnika, wyświetlacz LED (czerwone podświetlenie), zegar elektroniczny, szybkie nagrzewanie, oświetlenie piekarnika, prowadnice teleskopowe na 1 poziomie varioClip z funkcją telescopeStop, ecoClean Plus na tylnej ściance, chowane pokrętła, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, chłodny front 40°C.1 749,00 zł     
HB257G2S0 NOWOŚĆ  iQ500 7 funkcji piekarnika, wyświetlacz LCD (białe podświetlenie), zegar elektroniczny, szybkie nagrzewanie, oświetlenie piekarnika, prowadnice teleskopowe na 2 poziomach w tym 1 prowadnica varioClip z funkcją telescopeStop, system łatwego czyszczenia ecoClean Plus na trzech ścankach i suficie, programy automatyczne cookControl10, chowane pokrętła, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, kontrola nagrzewania, miękkie zamykanie drzwi z systemem softClose, chłodny front 40°C.2 049,00 zł     
HB278G2S0 NOWOŚĆ iQ500 9 funkcji piekarnika, wyświetlacz LCD (białe podświetlenie), zegar elektroniczny, automatyczne szybkie nagrzewanie, oświetlenie piekarnika, prowadnice teleskopowe na 2 poziomach w 1 prowadnica varioClip z funkcją telescopeStop, automatyczny system czyszczenia pyrolitycznego activeClean, programy automatyczne cookControl30, chowane pokrętła, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, elektroniczna blokada drzwi, automatyczne proponowanie temperatury, kontrola nagrzewania, wskaźnik zalegania ciepła,miękkie zamykanie drzwi z systemem softClose, chłodny front 30°C.3 099,00 zł     
HB635GNS1 iQ700 13 funkcji piekarnika, funkcja coolStart, wyświetlacz tekstowy 2,8", 10 programów automatycznych cookControl, automatyczne szybkie nagrzewanie, dysk sterujący, miękkie zamykanie i otwieranie drzwi z systemem softMove, system łatwego czyszczenia ecoClean, prowadnice teleskopowe na 1 poziomie full extension z funkcją telescopeStop, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, chłodny front 40°C, wyświetlacz temperatury, automatyczne proponowanie temperatury, wskaźnik zalegania ciepła, kontrola nagrzewania, przycisk start.2 299,00 zł     
HB636GBS1 iQ700 13 funkcji piekarnika, funkcja coolStart, wyświetlacz tekstowy 3,7", system wspomagania wyboru potrawy cookControl Plus, automatyczne szybkie nagrzewanie, dysk sterujący, miękkie zamykanie i otwieranie drzwi z systemem softMove, system łatwego czyszczenia ecoClean, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, chłodny front 40°C, wyświetlacz temperatury, automatyczne proponowanie temperatury, wskaźnik zalegania ciepła, kontrola nagrzewania, przycisk start.2 599,00 zł     
HB675GBS1 iQ700 13 funkcji piekarnika, funkcja coolStart, wyświetlacz tekstowy 2,8", 10 programów automatycznych cookControl, automatyczne szybkie nagrzewanie, dysk sterujący, miękkie zamykanie i otwieranie drzwi z systemem softMove, system czyszczenia pyrolitycznego activeClean, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, chłodny front 30°C, wyświetlacz temperatury, automatyczne proponowanie temperatury, wskaźnik zalegania ciepła, kontrola nagrzewania, przycisk start.2 999,00 zł     
HM676G0S1 iQ700 Piekarnik z mikrofalą 13 funkcji piekarnika, funkcja coolStart, 5 poziomów mocy mikrofal - max 800W, inwerter, programy varioSpeed, wyświetlacz tekstowy 3,7", system wspomagania wyboru potrawy cookControl Plus, automatyczne szybkie nagrzewanie, dysk sterujący, miękkie zamykanie i otwieranie drzwi z systemem softMove,system czyszczenia pyrolitycznego activeClean, prowadnice teleskopowe activeClean na 1 poziomie, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, oświetlenie LED, chłodny front 30°C, wyświetlacz temperatury, automatyczne proponowanie temperatury, wskaźnik zalegania ciepła, kontrola nagrzewania, przycisk start.5 799,00 zł     
HM678G4S1 iQ700 Piekarnik z mikrofalą,  15 funkcji piekarnika, funkcja coolStart, 5 poziomów mocy mikrofal - max 800W, inwerter, programy varioSpeed, wyświetlacz tekstowy 5,7", system wspomagania wyboru potrawy cookControl Plus, czujnik pieczenia bakeSensor, termosondaPlus, automatyczne szybkie nagrzewanie, dysk sterujący, miękkie zamykanie i otwieranie drzwi z systemem softMove,system czyszczenia pyrolitycznego activeClean, prowadnice teleskopowe activeClean na 1 poziomie, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, oświetlenie wielopoziomowe LED, chłodny front 30°C, wyświetlacz temperatury, automatyczne proponowanie temperatury, wskaźnik zalegania ciepła, kontrola nagrzewania, przycisk start.  6 899,00 zł     
HS658GXS1 iQ700 Piekarnik z parowarem fullSteam  1 5 funkcji piekarnika, funkcja coolStart, dodatkowe metody grzania z wykorzystaniem pary: para 100 %, regeneracj a, fermentacj a, rozmrażani e, wyświetlacz tekstowy 5,7 ", system wspomagania wyboru potrawy cookControl Plu s,  czujnik pieczenia bakeSensor, termosondaPlu s, automatyczne szybkie nagrzewanie, dysk sterujący, miękkie zamykanie i otwieranie drzwi z systeme m softMove,  system łatwego czyszczenia ecoClea n, prowadnice teleskopowe full extensio n na 3 poziomac h z telescopSto p, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, chłodny front 40° C, oświetlenie wielopoziomowe LE D, wyświetlacz temperatury, automatyczne proponowanie temperatury, wskaźnik zalegania ciepła, kontrola nagrzewania, przycisk start5 999,00 zł     
HB634GBW1 iQ700 13 funkcji piekarnika, funkcja coolStart, wyświetlacz tekstowy 2,8", automatyczne szybkie nagrzewanie, dysk sterujący, miękkie zamykanie i otwieranie drzwi z systemem softMove, system łatwego czyszczenia ecoClean, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, chłodny front 40°C, wyświetlacz temperatury, automatyczne proponowanie temperatury, wskaźnik zalegania ciepła, kontrola nagrzewania, przycisk start.2 299,00 zł     
HM636GNW1 iQ700 Piekarnik z mikrofalą  13 funkcji piekarnika, funkcja coolStart, 5 poziomów mocy mikrofal - max 800W, inwerter, programy varioSpeed, wyświetlacz tekstowy 3,7", system sterowania cookControl Plus, automatyczne szybkie nagrzewanie, dysk sterujący, miękkie zamykanie i otwieranie drzwi z systemem softMove, system łatwego czyszczenia ecoClean, prowadnice teleskopowe na 1 poziomie, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, oświetlenie LED, chłodny front 40°C, wyświetlacz temperatury, automatyczne proponowanie temperatury, wskaźnik zalegania ciepła, kontrola nagrzewania, przycisk start. 5 099,00 zł     
HN678G4W1 iQ700 Piekarnik pulseSteam z dodatkiem pary i mikrofalą  1 5 funkcji piekarnika, funkcja coolStart, dodatkowe sposoby grzania z mikrofalami: Mikrofal e, varioSpee d, max. moc: 800 W; 5 stopni mocy mikrofal, inwerte r, dodatkowe metody grzania z wykorzystaniem pary: regeneracj a, fermentacj a, wyświetlacz tekstowy 5,7 ", system wspomagania wyboru potrawy cookControl Plu s,  czujnik pieczenia bakeSensor, termosondaPlu s, automatyczne szybkie nagrzewanie, dysk sterujący, miękkie zamykanie i otwieranie drzwi z systemem softMov e,  automatyczny system czyszczenia pyrolitycznego activeClean, prowadnice teleskopowe  na 1 poziomie przystosowane do czyszczenia activeClean, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, oświetlenie wielopoziomowe LE D, chłodny front 30° C, wyświetlacz temperatury, automatyczne proponowanie temperatury, wskaźnik zalegania ciepła, kontrola nagrzewania, przycisk start8 199,00 zł     
CD634GBS1 iQ700 Parowar do zabudowy, gotowanie na parze w zakresie temperatur  35-100°C, 4 funkcje parowaru, dysk sterujący, miękkie zamykanie i otwieranie drzwi z systemem softMove, wyświetlacz tekstowy 2,8", 20 programów automatycznych cookControl,  zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, chłodny front 40°C, wyświetlacz temperatury, automatyczne proponowanie temperatury, wskaźnik zalegania ciepła, kontrola nagrzewania, przycisk start, wskaźnik zapełnienia zbiornika na wodę, zbiornik 1,3l. 3 399,00 zł     
CS656GBS1 iQ700 Piekarnik z parowarem fullSteam  1 3 funkcji piekarnika,  funkcja coolStart, dodatkowe metody grzania z wykorzystaniem pary: para 100 %, regeneracj a, fermentacj a, rozmrażani e, wyświetlacz tekstowy 3,7 ", system wspomagania wyboru potrawy cookControl Plu s, automatyczne szybkie nagrzewanie, dysk sterujący, miękkie zamykanie i otwieranie drzwi z systemem softMov e,  system łatwego czyszczenia ecoClea n, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, oświetlenie LE D, chłodny front 40° C, wyświetlacz temperatury, automatyczne proponowanie temperatury, wskaźnik zalegania ciepła, kontrola nagrzewania, przycisk start4 299,00 zł     
CS658GRS1 iQ700 Piekarnik z parowarem fullSteam  1 5 funkcji piekarnika,  funkcja coolStart, dodatkowe metody grzania z wykorzystaniem pary: para 100 %, regeneracj a, fermentacj a, rozmrażani e, wyświetlacz tekstowy 5,7 ", system wspomagania wyboru potrawy cookControl Plu s, czujnik pieczenia bakeSensor, termosondaPlu s, automatyczne szybkie nagrzewanie, dysk sterujący, miękkie zamykanie i otwieranie drzwi z systemem softMov e,  system łatwego czyszczenia ecoClea n,  prowadnice teleskopowe na 1 poziomie fullExtensio n z telescopeSto p, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, oświetlenie LE D, chłodny front 40° C, wyświetlacz temperatury, automatyczne proponowanie temperatury, wskaźnik zalegania ciepła, kontrola nagrzewania, przycisk start5 499,00 zł     
CB635GBS1 iQ700 Piekarnik, 13 funkcji piekarnika, funkcja coolStart, wyświetlacz tekstowy 2,8", programy automatyczne cookControl, automatyczne szybkie nagrzewanie, dysk sterujący, miękkie zamykanie i otwieranie drzwi z systemem softMove, system łatwego czyszczenia ecoClean, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, chłodny front 40°C, wyświetlacz temperatury, automatyczne proponowanie temperatury, wskaźnik zalegania ciepła, kontrola nagrzewania, przycisk start.2 849,00 zł     
CM656GBS1 iQ700 Piekarnik z mikrofalą, 13 funkcji piekarnika, funkcja coolStart, 5 poziomów mocy mikrofal - max 900W, inwerter, programy varioSpeed, wyświetlacz tekstowy 3,7", system sterowania cookControl Plus, automatyczne szybkie nagrzewanie, dysk sterujący, miękkie zamykanie i otwieranie drzwi z systemem softMove, system łatwego czyszczenia ecoClean, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, oświetlenie LED, chłodny front 30°C, wyświetlacz temperatury, automatyczne proponowanie temperatury, wskaźnik zalegania ciepła, kontrola nagrzewania, przycisk start.4 599,00 zł     
CM678G4S1 iQ700 Piekarnik z mikrofalą, 15 funkcji piekarnika, funkcja coolStart, 5 poziomów mocy mikrofal - max 900W, inwerter, programy varioSpeed, wyświetlacz tekstowy 5,7", system sterowania cookControl Plus, czujnik pieczenia bakeSensor, termosondaPlus, automatyczne szybkie nagrzewanie, dysk sterujący, miękkie zamykanie i otwieranie drzwi z systemem softMove, automatyczny system czyszczenia activeClean, prowadnice activeClean na 1 poziomie, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, oświetlenie LED, chłodny front 30°C, wyświetlacz temperatury, automatyczne proponowanie temperatury, wskaźnik zalegania ciepła, kontrola nagrzewania, przycisk start.  6 799,00 zł     
CM636GBW1 iQ700 Piekarnik z mikrofalą, 13 funkcji piekarnika, funkcja coolStart, 5 poziomów mocy mikrofal - max 900W, inwerter, programy varioSpeed, wyświetlacz tekstowy 3,7", system sterowania cookControl Plus, automatyczne szybkie nagrzewanie, dysk sterujący, miękkie zamykanie i otwieranie drzwi z systemem softMove, system łatwego czyszczenia ecoClean, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, oświetlenie LED, chłodny front 30°C, wyświetlacz temperatury, automatyczne proponowanie temperatury, wskaźnik zalegania ciepła, kontrola nagrzewania, przycisk start.  4 399,00 zł     
CS656GBW1 iQ700 Piekarnik z parowarem fullSteam  1 3 funkcji piekarnika,  funkcja coolStart, dodatkowe metody grzania z wykorzystaniem pary: para 100 %, regeneracj a, fermentacj a, rozmrażani e, wyświetlacz tekstowy 3,7 ", system wspomagania wyboru potrawy cookControl Plu s, automatyczne szybkie nagrzewanie, dysk sterujący, miękkie zamykanie i otwieranie drzwi z systemem softMov e,  system łatwego czyszczenia ecoClea n, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, oświetlenie LE D, chłodny front 40° C, wyświetlacz temperatury, automatyczne proponowanie temperatury, wskaźnik zalegania ciepła, kontrola nagrzewania, przycisk start4 299,00 zł     
CS658GRW1 iQ700 Piekarnik z parowarem fullSteam  1 5 funkcji piekarnika,  funkcja coolStart, dodatkowe metody grzania z wykorzystaniem pary: para 100 %, regeneracj a, fermentacj a, rozmrażani e, wyświetlacz tekstowy 5,7 ", system wspomagania wyboru potrawy cookControl Plu s, czujnik pieczenia bakeSensor, termosondaPlu s, automatyczne szybkie nagrzewanie, dysk sterujący, miękkie zamykanie i otwieranie drzwi z systemem softMov e,  system łatwego czyszczenia ecoClea n,  prowadnice teleskopowe na 1 poziomie fullExtensio n z telescopeSto p, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, oświetlenie LE D, chłodny front 40° C, wyświetlacz temperatury, automatyczne proponowanie temperatury, wskaźnik zalegania ciepła, kontrola nagrzewania, przycisk start5 499,00 zł     
CM678G4W1 iQ700 Piekarnik z mikrofalą, 15 funkcji piekarnika, funkcja coolStart, 5 poziomów mocy mikrofal - max 900W, inwerter, programy varioSpeed, wyświetlacz tekstowy 5,7", system sterowania cookControl Plus, czujnik pieczenia bakeSensor, termosondaPlus, automatyczne szybkie nagrzewanie, dysk sterujący, miękkie zamykanie i otwieranie drzwi z systemem softMove, automatyczny system czyszczenia activeClean, prowadnice activeClean na 1 poziomie, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, oświetlenie LED, chłodny front 30°C, wyświetlacz temperatury, automatyczne proponowanie temperatury, wskaźnik zalegania ciepła, kontrola nagrzewania, przycisk start.6 799,00 zł     
BE634RGS1 iQ700 900W, 5 poziomów mocy mikrofal, wyświetlacz tekstowy, dysk sterujący, inwerter, grill o mocy 1,3 kW, 10 programów automatycznych cookControl, pojemność 21l, do zabudowy w szafce o szerokości 60 cm, otwierana w prawo.2 799,00 zł     
BE634LGS1 iQ700 900W, 5 poziomów mocy mikrofal, wyświetlacz tekstowy, dysk sterujący, inwerter, grill o mocy 1,3 kW, 10 programów automatycznych cookControl, pojemność 21l, do zabudowy w szafce o szerokości 60 cm, otwierana w lewo.2 799,00 zł     
BF634LGW1 iQ700 900W, 5 poziomów mocy mikrofal, wyświetlacz tekstowy, dysk sterujący, inwerter, 7 programów automatycznych cookControl, pojemność 21l, do zabudowy w szafce o szerokości 60 cm, otwierana w lewo.2 599,00 zł     
BF634RGW1 iQ700 900W, 5 poziomów mocy mikrofal, wyświetlacz tekstowy, dysk sterujący, inwerter, 7 programów automatycznych cookControl, pojemność 21l, do zabudowy w szafce o szerokości 60 cm, otwierana w prawo.2 599,00 zł     
BI630CNW1 iQ700 Zakres wykorzystania: dojrzewanie ciasta drożdżowego, rozmrażanie potraw, utrzymywanie w cieple, podgrzewanie naczyń. Wnętrze ze stali szlachetnej, regulacja temp. w zakresie od ok. 40 do 80°C, prowadnice teleskopowe, system otwierania push&pull (bez relingu)1 899,00 zł     
CT636LEW1 iQ700 Automat do kawy, moc 1600 W, ciśnienie 19 bar, zbiornik na wodę 2.4 l, pojemnik na ziarna 500 g, przełomowa technologia sensoFlow System, która dba o odpowiednią temperaturę parzonej kawy, aromaPressure System: idealne ciśnienie dla wydobycia optymalnego aromatu, funkcja OneTouch dla ristretto, espresso, espresso macchiato, kawy, cappuccino, latte macchiato, białej kawy, aromaDoubleShot dla wydobycia bardziej intensywnego aromatu kawy, regulacja temperatury: kawy: 3-stopniowa, wody: 4-stopniowa, wyświetlacz TFT z interaktywnym menu, myCoffee: możliwość zapamiętania do 8 ulubionych kaw, dystrybutor kawy i dysza spieniająca mleko z regulacją wysokości (do wys.15 cm), oneTouch DoubleCup: parzenie dwóch kaw mlecznych jednocześnie, ostrzeżenie przed niskim poziomem kawy lub wody w pojemniku, wyjątkowo cichy, wysokiej jakości ceramiczny młynek s ilentCream Drive, młynek automatycznie dostosowuje się do rodzaju kawy, autoMilk Clean: automatyczne czyszczenie systemu spieniania mleka po przygotowaniu każdego napo                                                                                                                                                        5 999,00 zł     
EX875LX34E iQ700 Płyta indukcyjna flexInduction, 4 indukcyjne pola grzewcze w tym 2 strefy flexInduction, sensory smażenia, cookingSensor Plus ready, strefy indukcyjne z elekronicznym rozpoznawaniem naczyń, wyświetlacz cyfrowy, funkcja powerBoost dla stref indukcyjnych, sterowanie sensorowe dual lightSlider, timer, powerMove Plus, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, licznik czasu gotowania, funkcja podtrzymywania ciepła, wyłącznik bezpieczeństwa, wyłączniku główny,  2 stopniowy wskaźnik zalegania ciepła, funkcja shortClean. Konieczność używania garnków ze stali ferromagnetycznej. Wyciąg: 698 m3/h, silnik iQDrive, 9 zakresów wydajności + 1 stopień intensywny,  funkcja climateControl, funkcja intensywnego wentylowania z automatycznym powrotem do pracy normalnej, wskaźnik nasycenia filtra, funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia, maksymalny poziom hałasu obieg otwarty: 70 dB(A) re1pW. 14 499,00 zł  
ED675FSB1E iQ500 Płyta indukcyjna Combi Induction, 4 indukcyjne pola grzewcze, strefa Combi, strefy indukcyjne z elekronicznym rozpoznawaniem naczyń, wyświetlacz cyfrowy, funkcja powerBooster dla stref indukcyjnych, sterowanie sensorowe touchSlider , timer, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, funkcja podtrzymywania ciepła, wyłącznik bezpieczeństwa, 2 stopniowy wskaźnik zalegania ciepła, funkcja powerMove, funkcja shortClean, quickStart, reStart, wskaźnik zużycia energii. Konieczność używania garnków ze stali ferromagnetycznej. 2 399,00 zł     
ED652FSB1E iQ500 Płyta indukcyjna Combi Induction, 4 indukcyjne pola grzewcze, strefa Combi, strefy indukcyjne z elekronicznym rozpoznawaniem naczyń, wyświetlacz cyfrowy, funkcja powerBooster dla stref indukcyjnych, sterowanie sensorowe touchSlider , timer, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, funkcja podtrzymywania ciepła, wyłącznik bezpieczeństwa, 2 stopniowy wskaźnik zalegania ciepła, funkcja  powerMove. Konieczność używania garnków ze stali ferromagnetycznej. Biała.2 899,00 zł     
EX601LXC1E iQ700 Płyta indukcyjna flexInduction, 4 indukcyjne pola grzewcze w tym 2 podwójne strefy flexInduction, sensory smażenia, strefy indukcyjne z elekronicznym rozpoznawaniem naczyń, wyświetlacz cyfrowy, funkcja powerBoost dla stref indukcyjnych, sterowanie sensorowe dual lightSlider, timer, powerMove Plus, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, licznik czasu gotowania, funkcja podtrzymywania ciepła, wyłącznik bezpieczeństwa, wyłączniku główny,  2 stopniowy wskaźnik zalegania ciepła, funkcja shortClean. Konieczność używania garnków ze stali ferromagnetycznej. 3 999,00 zł     
ER9A6SD70 iQ700                                                                                                                                                                                                                                         Ceramiczna płyta podpalnikowa, 5 palników gazowych w tym 1 pod WOK, technologia stepFlame, wyświetlacz cyfrowy, zabezpieczenie przeciwwypływowe, zapalarka, 2-częściowy oraz 1 pojedyczny żeliwny ruszt odporny na zmywanie w zmywarce, szer. 91 cm. Płyta obsługuje gazy: 2E, 3B/P. 4 199,00 zł     
ER7A6RD70 iQ700                                                                                                                                                                                                                                         Ceramiczna płyta podpalnikowa, 5 palników gazowych w tym 1 pod WOK,  technologia stepFlame, wyświetlacz cyfrowy, zabezpieczenie przeciwwypływowe, zapalarka, zapalarka, 2-częściowy żeliwny ruszt odporny na zmywanie w zmywarce, szer. 75 cm. Płyta obsługuje gazy: 2E, 3B/P. 3 899,00 zł     
LF98BA572 iQ700 Okap wyspowy o szer. 90cm. 870 m3/h, silnik iQDrive, elektroniczne sterowanie z Touch Control,  3 zakresy wydajności + 2 stopnie intensywne,  funkcja intensywnego wentylowania z automatycznym powrotem do pracy normalnej, wskaźnik nasycenia filtra, funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 minutach, oświetlenie LED, softLight, funkcja Dimm, filtr metalowy, maksymalny poziom hałasu obieg otwarty: 54 dB (A) re1pW. 4 699,00 zł     
LD97DBM60 NOWOŚĆ iQ700 downdraftAir Wyciąg blatowy o szer. 90cm, praca w obiegu otwartym lub zamkniętym, technologia szczelinowa, 3 zakresy wydajności + 2 stopinie intensywne, maksymalna wydajność wentylatora 750 m3/h, metalowy filtr przeciwtłuszczowy do mycia w zmywarce, elektroniczne sterowanie touchControl, funkcja intensywnego wentylowania z automatycznym powrotem do pracy normalnej, wskaźnik nasycenia filtra, funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 minutach, oświetlenie LED, maksymalny poziom hałasu obieg otwarty: 62 dB (A) re1pW.   8 999,00 zł     
LC98BA572 iQ700 Okap kominowy o szer. 90cm. 860 m3/h, silnik iQDrive, elektroniczne sterowanie z touchControl,  3 zakresy wydajności + 2 stopnie intensywne,  funkcja intensywnego wentylowania z automatycznym powrotem do pracy normalnej, wskaźnik nasycenia filtra, funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 minutach, oświetlenie LED, softLight, funkcja Dimm, filtr metalowy, maksymalny poziom hałasu obieg otwarty: 55 dB (A) re1pW. 3 099,00 zł     
LC97BHM50 NOWOŚĆ iQ300 Okap kominowy o szer. 90cm. 710 m3/h, elektroniczne sterowanie touchControl,  3 zakresy wydajności + stopień intensywny, oświetlenie LED, filtr metalowy, maksymalny poziom hałasu obieg otwarty: 65 dB (A) re1pW. 2 999,00 zł     
LC67BHM50 NOWOŚĆ iQ300 Okap kominowy o szer. 60cm. 720 m3/h, elektroniczne sterowanie touchControl,  3 zakresy wydajności + stopień intensywny, oświetlenie LED, filtr metalowy, maksymalny poziom hałasu obieg otwarty: 64 dB (A) re1pW. 2 799,00 zł     



 

 

LC95KA670 iQ300 Kominowy, sterowanie elektroniczne touchControl, 580 m3/h, technologia szczelinowa, oświetlenie LED, filtr metalowy, szer. 90 cm, maksymalny poziom hałasu obieg otwarty: 70 dB (A) re1pW. 1 799,00 zł     
LC95KA270 iQ300 Kominowy, sterowanie elektroniczne touchControl, 580 m3/h, technologia szczelinowa, oświetlenie LED, filtr metalowy, szer. 90 cm, maksymalny poziom hałasu obieg otwarty: 70 dB (A) re1pW. 1 799,00 zł     
LF159RE50 iQ700 Wyciąg sufitowy o szer. 120cm. 750 m3/h, silnik iQDrive, sterowanie pilotem, 3 zakresy wydajności + 1 stopień intensywny,  funkcja intensywnego wentylowania z automatycznym powrotem do pracy normalnej, wskaźnik nasycenia filtra, funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 minutach, przełącznik interwałowy, oświetlenie LED, funkcja Dimm, filtr metalowy,  technologia szczelinowa, maksymalny poziom hałasu obieg otwarty: 57 dB (A) re1pW. 8 999,00 zł     
LF16RH560 iQ700 Wyciąg sufitowy o szer. 100cm. 850 m3/h, praca tylko w obiegu zamkniętym, sterowanie pilotem, 3 zakresy wydajności + 1 stopień intensywny,  funkcja intensywnego wentylowania z automatycznym powrotem do pracy normalnej, wskaźnik nasycenia filtra, funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 30 minutach, przełącznik interwałowy, oświetlenie LED, funkcja Dimm, filtr metalowy,  technologia szczelinowa, maksymalny poziom hałasu: 72 dB (A) re1pW. 6 899,00 zł     
LF16VA570 iQ700 Wyciąg blatowy o szer. 9,4 cm. 600 m3/h,  silnik iQDrive, sterowanie sensorowe touchControl, 3 zakresy wydajności + 1 stopień intensywny,  funkcja intensywnego wentylowania z automatycznym powrotem do pracy normalnej, wskaźnik nasycenia filtra, funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 15 minutach, filtr metalowy, maksymalny poziom hałasu: 67 dB (A) re1pW. 7 599,00 zł     
SR636X01ME NOWOŚĆ Zmywarka iQ300  o szerokości 45cm, w pełni zintegrowana, speedMatic, 10 kompletów naczyń, 9,5 litra, 0,84 kWh, 6 programów, 5 temp.:  szkło 40oC, eco 50°C, cichy 50oC, auto 45o-65oC, 1h 65oC, garnki 70oC, 4 funkcje dodatkowe: varioSpeed Plus, Strefa Intensywna, Suszenie Extra, MachineCare. Klasy A+A,  vario3 - dodatkowy poziom załadunku, duoPower, Asystent dozowania, wymiennik ciepła, aquaSensor, Sensor załadunku, aquaStop, wyświetlacz, programowanie czasu startu do 24 h,  3-poziomowy rackMatic, infoLight, 44 db (re 1 pW).2 399,00 zł     
SN636X02KE Zmywarka iQ300 o szerokości 60cm, w pełni zintegrowana, speedMatic, 13 kompletów naczyń, 9,5 litra, 0,92 kWh, 6 programów, 5 temp.: m. wstępne, szkło 40oC, eco 50oC, auto 45o-65oC, 1h 65oC, garnki 70oC, 4 funkcje dodatkowe: varioSpeed Plus, Strefa Intensywna, Suszenie Extra, MachineCare. Klasy A++A, vario3 - dodatkowy poziom załadunku, Asystent dozowania, wymiennik ciepła, aquaSensor, Sensor załadunku, aquaStop, wyświetlacz, programowanie czasu startu do 24 h, 3-poziomowy rackMatic, infoLight, panel sterujący stalowy, 44 db (re 1 pW).2 299,00 zł     
SX736X03ME Zmywarka iQ300 o szerokości  60 cm, w pełni zintegrowana, model ze specjalnymi zawiasami Vario, w rozmiarze XXL speedMatic, 14 kompletów naczyń, 9,5 litra, 0,93 kWh, 6 programów, 5 temp.: m. wstępne, szkło 40oC, eco 50oC, auto 45o-65oC, 1h 65oC, garnki 70oC, 4 funkcje dodatkowe: varioSpeed Plus, Strefa Intensywna, Suszenie Extra, MachineCare. Klasy A++A, vario3 - dodatkowy poziom załadunku, Asystent dozowania, wymiennik ciepła, aquaSensor, Sensor załadunku, aquaStop,  wyświetlacz, programowanie czasu startu do 24 h,  3-poziomowy rackMatic, infoLight, panel sterowania stalowy, 44 db (re 1 pW). 3 299,00 zł     
KI87SKF31 iQ500 Chłodziarko-zamrażarka, zamrażarka na dole****, pojemność 272l (211+61), W177xS56xG55cm, klasa efektywności energ. A++, 226 kWh/rok, elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz cyfrowy, oświetlenie LED, osobne sterowanie temperatury w chłodziarce i zamrażarce touchControl. Chłodziarka: 5 szklanych półek w tym 4 o regulowanej wysokości, 1 dzielona półka VarioShelf, szuflada na warzywa hyperFresh plus, superchłodzenie. Zamrażarka: technologia lowFrost, 2 szuflady w tym 1 duża typu BigBox, supermrożenie, system ostrzegania z funkcją pamięć, zdolność zamrażania 7kg/24h, super cicha 35 dB(A) re1pW, zawiasy płaskie. 3 099,00 zł     
KI86NKS30 iQ300 Chłodziarko-zamrażarka, zamrażarka na dole****, pojemność 255l (188+67), W177xS54xG55cm, klasa efektywności energ. A++, 222 kWh/rok, elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz cyfrowy, oświetlenie LED. Chłodziarka: 4 szklane półki w tym 3 o regulowanej wysokości,  szuflada na warzywa Fresh. Zamrażarka: technologia noFrost, 3 szuflady w  w tym 1 duża typu BigBox, supermrożenie, zdolność zamrażania 8kg/24h, zawiasy ślizgowe. 2 999,00 zł     
KG39NXB35 iQ300 Pojemność 366l (279+87), W203xS60xG66cm, zamrażarka ****, klasa efektywności energ. A++, 273 kWh/rok, noFrost, automatyczne odszranianie w chłodziarce i zamrażarce, elektroniczna, osobna regulacja temperatury dla każdej strefy, wyświetlacz LED zintegrowany z drzwiami, multi Airflow, airFreshFilter, oświetlenie LED, 5 szklanych półek w tym 3 o regulowanej wysokości, stelaż na butelki, komora świeżości hyperFresh: 1 szuflada na warzywa i owoce z regulacją wilgotności, 2 szuflady hyperFresh 0° C na ryby i mięso, 3 szuflady w zamrażarce, supermrożenie, zdolność zamrażania 14kg/24h, kolor drzwi: ciemny inox - stal szlachetna, powłoka antiFingerprint na drzwiach, boki cast iron.                                                                                                                                              3 499,00 zł     
KG49NAX3A NOWOŚĆ iQ500 Home Connect ready - adapter do nabycia w sklepie serwisowym - Pojemność 435l (330+105), W203xS70xG67cm, klasa efektywności energ. A++, 303 kWh/rok, noFrost, automatyczne odszranianie w chłodziarce i zamrażarce, elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz cyfrowy LCD zintegrowany z drzwiami. Chłodziarka: multiAirflow, airFreshFilter - aktywny filtr węglowy, oświetlenie LED typu spotlight i boczne, superchłodzenie, 5 szklane półki w tym 4 o regulowanej wysokości, stelaż na butelki, zamykana górna półka na drzwiach,  strefa świeżości hyperFresh plus: 1 szuflada na warzywa i owoce z regulacją wilgotności, 2 szuflady hyperFresh plus <>  0° C na ryby i mięso, alarm otwartych drzwi, tryb wakacyjny, tryb eco. Zamrażarka ****: 3 szuflady, supermrożenie, alarm wzrostu temperatury, zdolność zamrażania 15kg/24h, kolor drzwi: ciemny inox - stal szlachetna, powłoka antiFingerprint na drzwiach. 4 499,00 zł     
KA92NLB35 iQ700 Pojemność 592l (375+217), W176xS91xG73cm, klasa efektywności energ. A++, 385 kWh/rok, noFrost, automatyczne odszranianie w chłodziarce i zamrażarce, elektroniczna regulacja temperatury, tryb Eco, wakacyjny, wyświetlacz LED. Chłodziarka: multi Airflow,  airFresh Filter - aktywny filtr węglowy, oświetlenie LED, superchłodzenie, 4 szklane półki w tym 1 EasyLift i 1 EasyAccessShelf, , stelaż na butelki, strefa świeżości hyperFresh plus: 1 szuflada na warzywa i owoce i 1 szuflada hyperFresh plus <0°C> na prowadnicach teleskopowych. Zamrażarka ****:  2 szuflady w tym 1 BigBox, 4 szklane półki, supermrożenie, iceTwister, alarm optyczny i akustyczny, zdolność zamrażania 12kg/24h, kolor: drzwi czarny za szkłem. 11 499,00 zł  
HB676G5S6 iQ700 Home Connect                                                                                                                                                     13 funkcji piekarnika, Home Connect: możliwość podłączenia do sieci WLAN, funkcja coolStart, wyświetlacz tekstowy 3,7", system wspomagania wyboru potrawy cookControl Plus, automatyczne szybkie nagrzewanie, dysk sterujący, miękkie zamykanie i otwieranie drzwi z systemem softMove, automatyczny system czyszczenia pyrolitycznego activeClean, prowadnice teleskopowe na 3 poziomach fullExtension z telescopeStop, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, chłodny front 30°C, wyświetlacz temperatury, automatyczne proponowanie temperatury, wskaźnik zalegania ciepła, kontrola nagrzewania, przycisk start. 5 599,00 zł     
HN678G4S6 iQ700 Home Connect Piekarnik pulseSteam z dodatkiem pary i mikrofalą  1 5 funkcji piekarnika, Home Connect: możliwość podłączenia do sieci WLA N,  funkcja coolStart, dodatkowe sposoby grzania z mikrofalami: Mikrofal e, varioSpee d, max. moc: 800 W; 5 stopni mocy mikrofal, inwerte r, dodatkowe metody grzania z wykorzystaniem pary: regeneracj a, fermentacj a, wyświetlacz tekstowy 5,7 ", system wspomagania wyboru potrawy cookControl Plu s,  czujnik pieczenia bakeSensor, termosondaPlu s, automatyczne szybkie nagrzewanie, dysk sterujący, miękkie zamykanie i otwieranie drzwi z systemem softMov e,  automatyczny system czyszczenia pyrolitycznego activeClean, prowadnice teleskopowe  na 1 poziomie przystosowane do czyszczenia activeClean, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, oświetlenie wielopoziomowe LE D, chłodny front 30° C, wyświetlacz temperatury, automatyczne proponowanie temperatury, wskaźnik zalegania ciepła, kontrola nagrzewania, przycisk start7 699,00 zł     
EX875KYW1E iQ700 Home Connect Płyta indukcyjna flexInduction Plus                                                              2 strefy flex, sensory smażenia, sensor gotowania cookingSensor Plus ready (dostępny jako wyposażenie dodatkowe), sterowanie okapem z poziomu płyty cookConnect , strefy indukcyjne z elekronicznym rozpoznawaniem naczyń, wyświetlacz TFT, system wyboru potraw cookControl Plus, funkcja powerBoost dla stref indukcyjnych, timer, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, licznik czasu gotowania, funkcja podtrzymywania ciepła,  powerMove Plus,  flexMotion, wyłącznik bezpieczeństwa, 2 stopniowy wskaźnik zalegania ciepła, funkcja shortClean. Konieczność używania garnków ze stali ferromagnetycznej. 7 649,00 zł     
EX675JYW1E iQ700 Home Connect Płyta indukcyjna flexInduction Plus                                                              2 strefy flex, sensory smażenia, sensor gotowania cookingSensor Plus ready (dostępny jako wyposażenie dodatkowe), sterowanie okapem z poziomu płyty cookConnect, strefy indukcyjne z elekronicznym rozpoznawaniem naczyń, wyświetlacz TFT, system wyboru potraw cookControl Plus, funkcja powerBoost dla stref indukcyjnych, timer, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, licznik czasu gotowania, funkcja podtrzymywania ciepła,  powerMove Plus,  flexMotion, wyłącznik bezpieczeństwa, 2 stopniowy wskaźnik zalegania ciepła, funkcja shortClean. Konieczność używania garnków ze stali ferromagnetycznej. 6 799,00 zł     
LC91KWW60 iQ700                                                                                                                                                                                             Kominowy, skośny, 950m³/h, oświetlenie LED, emotionLight Pro: oświetlenie ambientowe, funkcja Dimm, softLight, sterowanie elektroniczne touchSlider , technologia iQdrive, czujnik jakości powietrza climateControl, funkcja cookConnect, funkcja powerBoost, filtr metalowy, technologia szczelinowa,  szer. 90 cm.5 499,00 zł     
LC91KWW20 iQ700                                                                                                                                                                                             Kominowy, skośny, 950m³/h, oświetlenie LED, emotionLight Pro: oświetlenie ambientowe, funkcja Dimm, softLight, sterowanie elektroniczne touchSlider , technologia iQdrive, czujnik jakości powietrza climateControl, funkcja cookConnect, funkcja powerBoost, filtr metalowy, technologia szczelinowa,  szer. 90 cm.5 499,00 zł     
LC97FVW60 iQ700                                                                                                                                                                                             Kominowy, płaski, 730m³/h, oświetlenie LED, emotionLight Pro: oświetlenie ambientowe, funkcja Dimm, softLight, sterowanie elektroniczne touchSlider , technologia iQdrive, czujnik jakości powietrza climateControl, funkcja cookConnect, funkcja powerBoost, filtr metalowy, technologia szczelinowa,  szer. 90 cm.5 899,00 zł     
KI86SHD40 NOWOŚĆ iQ500 Chłodziarko-zamrażarka, zamrażarka na dole****, pojemność 260l (186+74), W177xS56xG55cm, klasa efektywności energ. A+++, 151kWh/rok, Home Connect, SoftClose, airFreshFilter, elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz cyfrowy, oświetlenie LED, osobne sterowanie temperatury w chłodziarce i zamrażarce touchControl. Chłodziarka: 5 szklanych półek w tym 4 o regulowanej wysokości, szuflada na warzywa hyperFresh plus, superchłodzenie. Zamrażarka: 3 szuflady w zamrażarce w tym 1 duża typu BigBox, supermrożenie, system ostrzegania z funkcją pamięć, zdolność zamrażania 10kg/24h, super cicha 38 dB(A) re1pW, zawiasy płaskie. 4 899,00 zł     
KG36NHI32 NOWOŚĆ iQ500 Pojemność 320l (234+86), W187xS60xG65cm, zamrażarka ****, klasa efektywności energ. A++, 258 kWh/rok, Home Connect - kamera w chłodziarce, noFrost, automatyczne odszranianie w chłodziarce i zamrażarce, elektroniczna, osobna regulacja temperatury dla każdej strefy, wyświetlacz LED zintegrowany z drzwiami, multiAirflow, airFreshFilter, 4 szklane półki w tym 2 o regulowanej wysokości, stelaż na butelki, oświetlenie LED typu spotlight i boczne, strefa świeżości hyperFresh: 1 szuflada na warzywa i owoce, 2 szuflady hyperFresh 0° C na ryby i mięso, 3 półki na drzwiach, superchłodzenie, 3 szuflady w zamrażarce, supermrożenie, VarioZone, alarm wzrostu temperatury,  zdolność zamrażania 14kg/24h, kolor drzwi: stal szlachetna, powłoka antiFingerprint na drzwiach.                                                                                                                       5 399,00 zł     
SN658X06TE Zmywarka iQ500 speedMatic, 14 kompletów naczyń, 9,5 litra, 0,83 kWh, 8 programów, 6 temp.: m. wstępne, szkło 40oC, szybki 45oC, eco 50oC, cichy 50oC, krótki 60oC, auto 45o-65oC, garnki 70oC, 5 funkcji dodatkowych: varioSpeed Plus, Strefa Intensywna, Extra Połysk, Machine Care, Home Connect. Turbosuszenie Zeolith. Klasy A+++A, vario3 Pro - dodatkowy poziom załadunku, Asystent dozowania, wymiennik ciepła, aquaSensor, Sensor załadunku, aquaStop,  wyświetlacz TFT, programowanie czasu startu do 24 h,  3-poziomowy rackMatic, timeLight, panel sterowania Piezo touchControl (czarny), 42 db (re 1 pW). 4 299,00 zł     
SX778D16TE Zmywarka iQ700  o wysokości  86,5 cm,, model ze specjalnymi prowadnicami dla koszy, zawiasami Vario, w rozmiarze XXL oraz systemem automatycznego otwierania drzwi, speedMatic, 13 kompletów naczyń, 9,5 litra, 0,82 kWh, 8 programów, 6 temp.: m. wstępne, szkło 40oC, szybki 45oC, cichy 50oC, eco 50oC, auto 45o-65oC, krótki 60oC, garnki 70oC, 6 funkcji dodatkowych: varioSpeed Plus, Strefa Intensywna, Extra Połysk, Higiena Plus, Machine Care, HomeConnect. Turbosuszenie Zeolith. Klasy A+++A, vario3 Pro - dodatkowy poziom załadunku, Asystent dozowania, wymiennik ciepła, aquaSensor, Sensor załadunku, aquaStop,  wyświetlacz TFT, programowanie czasu startu do 24 h,  3-poziomowy rackMatic, emotionLight (wielokolorowe), infoLight, panel sterowania Piezo touchControl (czarny), 41 db (re 1 pW). 5 399,00 zł     
CT636LES6 NOWOŚĆ Automat do kawy z funkcją Home Connect (bezprzewodowe sterowanie Wi-Fi, coffeeWorld, Playlist'a, przepisy na bazie kawy, kawowe know-how) , moc 1600 W, ciśnienie 19 bar, zbiornik na wodę 2.4 l, pojemnik na ziarna 500 g, przełomowa technologia sensoFlow System, która dba o odpowiednią temperaturę parzonej kawy, aromaPressure System: idealne ciśnienie dla wydobycia optymalnego aromatu, funkcja OneTouch dla ristretto, espresso, espresso macchiato, kawy, cappuccino, latte macchiato, białej kawy, aromaDoubleShot dla wydobycia bardziej intensywnego aromatu kawy, regulacja temperatury: kawy: 3-stopniowa, wody: 4-stopniowa, wyświetlacz TFT z interaktywnym menu, myCoffee: możliwość zapamiętania do 8 ulubionych kaw, dystrybutor kawy i dysza spieniająca mleko z regulacją wysokości (do wys.15 cm), oneTouch DoubleCup: parzenie dwóch kaw mlecznych jednocześnie, ostrzeżenie przed niskim poziomem kawy lub wody w pojemniku, wyjątkowo cichy, wysokiej jakości ceramiczny młynek silentCream Drive, młynek automatycznie dosto                                                                                                                                                                                                                                                         8 899,00 zł     
SR215W03CE Zmywarka iQ100 speedMatic, 9 kompletów naczyń, 8,5 litra, 0,78 kWh, 5 programów, 4 temp.: szybki 45oC, eco 50oC, auto 45o-65oC, 1h 65oC, garnki 70oC, 2 funkcje dodatkowe: varioSpeed Plus, Suszenie Extra. Klasy A+A, duoPower, Asystent dozowania, wymiennik ciepła, aquaSensor, Sensor załadunku, aquaStop, wyświetlacz, programowanie czasu startu do 24 h, zwykła regulacja wysokości górnego kosza, 46 db (re 1 pW), biała. 1 349,00 zł     
KG36NXI35 iQ300 Pojemność 324l (237+87), W186xS60xG66cm, zamrażarka ****, klasa efektywności energ. A++, 260 kWh/rok, noFrost, automatyczne odszranianie w chłodziarce i zamrażarce, elektroniczna, osobna regulacja temperatury dla każdej strefy, wyświetlacz LED zintegrowany z drzwiami, Multi Airflow, AirFreshFilter, oświetlenie LED, 4 szklane półki w tym 2 o regulowanej wysokości, stelaż na butelki, strefa świeżości hyperFresh: 1 szuflada na warzywa i owoce z regulacją wilgotności, 2 szuflady hyperFresh 0° C na ryby i mięso, Zamrażarka: 3 szuflady w zamrażarce, supermrożenie, varioZone, alarm wzrostu temperatury, zdolność zamrażania 14kg/24h, uchwyt: zintegrowany, kolor drzwi: stal szlachetna, powłoka antiFingerprint na drzwiach.                                                                                                                                                    2 199,00 zł     
KG39NAI35 iQ500 Home Connect ready - adapter do nabycia w sklepie serwisowym - Pojemność 366l (279+87), W203xS60xG66cm, zamrażarka ****, klasa efektywności energ. A++, 273 kWh/rok, noFrost, automatyczne odszranianie w chłodziarce i zamrażarce, elektroniczna, osobna regulacja temperatury dla każdej strefy, wyświetlacz cyfrowy zintegrowany z drzwiami, Multi Airflow, AirFreshFilter, 5 szklanych półek w tym 3 o regulowanej wysokości , stelaż na butelki, oświetlenie LED typu spotlight i boczne, strefa świeżości hyperFresh plus: 1 szuflada na warzywa i owoce, 2 szuflady hyperFresh 0° C plus na ryby i mięso , 3 szuflady w zamrażarce, supermrożenie, VarioZone, alarm wzrostu temperatury,  zdolność zamrażania 14kg/24h, uchwyt: zewnętrzny, kolor drzwi: stal szlachetna, powłoka antiFingerprint na drzwiach.                                                                                                                                                    2 499,00 zł     
KG39NXI35 iQ300 Pojemność 366l (279+87), W203xS60xG66cm, zamrażarka ****, klasa efektywności energ. A++, 260 kWh/rok, noFrost, automatyczne odszranianie w chłodziarce i zamrażarce, elektroniczna, osobna regulacja temperatury dla każdej strefy, wyświetlacz LED zintegrowany z drzwiami, multiAirflow, airFreshFilter, oświetlenie LED, 5 szklanych półek w tym 3 o regulowanej wysokości, stelaż na butelki, strefa świeżości hyperFresh: 1 szuflada na warzywa i owoce z regulacją wilgotności, 2 szuflady hyperFresh 0° C na ryby i mięso, Zamrażarka: 3 szuflady w zamrażarce, supermrożenie, varioZone, alarm wzrostu temperatury, zdolność zamrażania 14kg/24h, uchwyt: zintegrowany, kolor drzwi: stal szlachetna, powłoka antiFingerprint na drzwiach. Do wyczerpania zapasów                                                                                                                                 2 499,00 zł     
WM14Y8H0PL Pralka iQ800 i-Dos iSensoric ■ 1400 obr./min. ■ Home Connect ■ 9 kg ■ system i-DOS automatycznie dozuje płyny z precyzją do 1ml ■ bęben waveDrum do delikatnych tkanin ■ stainExpert - automatyczne programy do odplamiania ■ duży wyświetlacz TFT ze wskaźnikiem zużycia energii i wody dla każdego programu ■ silnik bezszczotkowy iQDrive ■ aquaSensor promieniem podczerwieni bada przejrzystość wody i intensyfikuje pranie jeśli trzeba ■ loadSensorPlus z precyzją do 35g rozpoznaje wagę załadunku ■ flowSensor  z precyzją do 5ml odmierza ilość potrzebnej wody ■ oświetlenie bębna ■ aquaStop z dożywotnią gwarancją 100% ochrony przed zalaniem ■ Klasa energetyczna A+++ ■ zużycie energii niższe nawet o 30% od A+++.  4 399,00 zł     
WS12T440PL Pralka iQ500 iSensoric ■ 1200 obr./min. ■ 6,5 kg ■ bęben varioSoft ■ 45 cm głębokości ■ wyjątkowo cicha dzięki konstrukcji antivibration Design (52/75 dB) ■ silnik bezszczotkowy iQDrive ■ duży wyświetlacz z możliwością zmiany temperatury ■ programowanie czasu startu do 24 h ■ programy specjalne:  Super 15'/30', Outdoor, Mix, Jeans, Higiena, Kołdry, Delikatne/Jedwab, Koszule Business, Dessous, Wełna, Jeans / Ciemne kolory ■ aquaStop z dożywotnią gwarancją 100% działania ■ niklowana grzałka antykorozyjna ■ Klasy A+++AB ■ zużycie eneregii lepsze o 20% od klasy A+++.1 799,00 zł     
WT45W561PL Suszarka kondensacyjna iQ700 iSensoric z pompą ciepła activeAir ■ 9 kg ■ autodrySensor precyzyjnie na bieżąco analizuje wilgotność w bębnie i automatycznie kończy suszenie kiedy pranie jest suche  ■ temperatura suszenia nie przekracza 55°C - suszenie jest bezpieczne dla delikatnych tkanin  ■ technologia activeSteam - odświeżanie i usuwanie zagnieceń za pomocą pary ■ technologia selfCleaning automatycznie czyści wymiennik ciepła w czasie suszenia co gwarantuje stałą efektywność energetyczną ■ airflowSensor analizuje przepływ powietrza w suszarce i informuje o potrzebie czyszczenia filtra ■ autothermSensor utrzymuje stałą temperaturę suszenia dostosowując ją do wilgotności w bębnie ■ 14 programów suszenia ■ oświetlenie bębna ■ zestaw odprowadzający wodę do kanalizacji ■ Klasa energetyczna A++.3 099,00 zł     
SN278I36TE NOWOŚĆ Zmywarka iQ700 speedMatic ecoStar2, 13 kompletów naczyń, 7,5 litra, 0,73 kWh, 8 programów, 6 temp.: m. wstępne, szkło 40oC, szybki 45oC, eco 50oC, cichy 50oC, auto 45o-65oC,  krótki 60oC, garnki 70oC, 6 funkcji dodatkowych: varioSpeed Plus, Strefa Intensywna,  Higiena Plus, Ekstra Połysk, Machine Care, Home Connect. Turbosuszenie Zeolith. Klasy A+++A, vario3 Pro - dodatkowy poziom załadunku, Asystent dozowania, wymiennik ciepła, aquaSensor, Sensor załadunku, aquaStop,  dwa wyświetlacze TFT  (front z jęz. polski + top), panel touchControl (czarny), programowanie czasu startu do 24 h,  3-poziomowy rackMatic, 42 db (re 1 pW), emotionLight, srebrna/inox, technologia AntiFingerprint, obsługa od góry.3 699,00 zł     
SR256I01TE NOWOŚĆ Zmywarka iQ500 speedMatic, 10 kompletów naczyń, 9,5 litra, 0,66 kWh, 6 programów, 5 temp.: szkło 40oC, eco 50oC, cichy  50oC, auto 45o-46oC, krótki 60oC, garnki 70oC, 4 funkcje dodatkowe: varioSpeed Plus, Strefa Intensywna, Extra Połysk,  MachineCare. Turbosuszenie Zeolith, klasy A+++A, vario3 Pro - dodatkowy poziom załadunku, Asystent dozowania, duoPower, wymiennik ciepła, aquaSensor, Sensor załadunku, aquaStop, duży wyświetlacz, programowanie czasu startu do 24 h,  3-poziomowy rackMatic, 43 db (re 1 pW), emotionLight, silver/inox, technologia AntiFingerprint. Dostępny od 01.20182 649,00 zł     
HB354ABS0 iQ300 7 funkcji piekarnika, zegar elektroniczny, szybkie nagrzewanie, oświetlenie piekarnika, ecoClean Plus na trzech ścanach i suficie, chowane pokrętła, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, chłodny front 40°C. 1 799,00 zł  
HB334A0S0 iQ300 7 funkcji piekarnika, zegar elektroniczny, szybkie nagrzewanie, oświetlenie piekarnika, odpinana prowadnica teleskopowa varioClip, ecoClean Plus na tylnej ścianie, chowane pokrętła, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, chłodny front 40°C.1 499,00 zł  
HB337A0S0 iQ500 7 funkcji piekarnika, wyświetlacz LCD (białe podświetlenie), zegar elektroniczny, szybkie nagrzewanie, oświetlenie piekarnika, odpinana prowadnica teleskopowa varioClip, system łatwego czyszczenia ecoClean Plus na tylnej ścianie, programy automatyczne cookControl10, chowane pokrętła, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, kontrola nagrzewania, chłodny front 40°C. 1 849,00 zł  
HB634GBS1 iQ700 13 funkcji piekarnika, funkcja coolStart, wyświetlacz tekstowy 2,8", automatyczne szybkie nagrzewanie, dysk sterujący, miękkie zamykanie i otwieranie drzwi z systemem softMove, system łatwego czyszczenia ecoClean, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, chłodny front 40°C, wyświetlacz temperatury, automatyczne proponowanie temperatury, wskaźnik zalegania ciepła, kontrola nagrzewania, przycisk start.1 949,00 zł  
HB634GHS1 iQ700 13 funkcji piekarnika,  funkcja coolStart, wyświetlacz tekstowy 2,8", automatyczne szybkie nagrzewanie, dysk sterujący, miękkie zamykanie i otwieranie drzwi z systemem softMove, prowadnice teleskopowe na 2 poziomach full extension z funkcją telescopeStop, system łatwego czyszczenia ecoClean, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, chłodny front 40°C, wyświetlacz temperatury, automatyczne proponowanie temperatury, wskaźnik zalegania ciepła, kontrola nagrzewania, przycisk start.2 049,00 zł  
HB378G2S0 Nowość iQ500 9 funkcji piekarnika, biały wyświetlacz LCD, zegar elektroniczny, automatyczne szybkie nagrzewanie, oświetlenie piekarnika, prowadnice teleskopwe na 2 poziomach w tym odpinana prowadnica varioClip, automatyczny system czyszczenia pyrolitycznego activeClean, programy automatyczne cookControl30, chowane pokrętła, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, automatyczne proponowanie temperatury, kontrola nagrzewania, wskaźnik zalegania ciepła, miękkie zamykanie drzwi z systemem softClose, chłodny front 30°C.2 899,00 zł  
EG6B5HB60 iQ300 4 palniki gazowe w tym dwuobwodowy palnik wok, płyta podpalnikowa ze stali szlachetnej, zabezpieczenie przeciw wypływowe gazu, zapalarka, 2-częściowy emaliowany matowo ruszt. Płyta obsługuje gazy: 2E, 3B/P 869,00 zł     
EP6A6PB90 iQ500 4 palniki gazowe, płyta podpalnikowa ze szkła hartowanego, technologia  stepFlame, zabezpieczenie przeciw wypływowe gazu, zapalarka, 4 pojedyncze ruszty żeliwne tworzące jedną powierzchnię. Płyta obsługuje gazy: 2E           1 349,00 zł  
EN6B6PB10 iQ300 4 palniki gazowe, płyta podpalnikowa ze szkła hartowanego, zabezpieczenie przeciw wypływowe gazu, zapalarka, 4 pojedyncze,okrągłe ruszty. Płyta obsługuje gazy: 2E, 3B/P 1 049,00 zł  
EH651FEB1E iQ100 Płyta indukcyjna, 4 strefy indukcyjne z elektronicznym rozpoznawaniem naczyń, sterowanie sensorowe touchSlider, timer, funkcja powerBooster, shortClean, 2-stopniowe wskaźniki zalegania ciepła, sygnał dźwiękowy końca pracy, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, wyłącznik bezpieczeństwa, wyłącznik główny, wskaźnik zużycia energii reStart, quickStart. Konieczność używania garnków ze stali ferromagnetycznej. 1 849,00 zł  
EH675FFC1E iQ300 Płyta indukcyjna, 4 strefy indukcyjne z elektronicznym rozpoznawaniem naczyń w tym 1 kombi, sterowanie sensorowe touchSlider,  sensory smażenia, funkcja powerBooster, dźwiekowy sygnał końca pracy, wyłącznik główny, czasowy wyłącznik bezpieczeństwa, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła, funkcja shortClean, quickStart, reStart, wskaźnik zużycia energii. Konieczność używania garnków ze stali ferromagnetycznej.  1 799,00 zł  
ED651FPB1E iQ500 Płyta indukcyjna Combi Induction, 4 indukcyjne pola grzewcze, strefa Combi, strefy indukcyjne z elekronicznym rozpoznawaniem naczyń, wyświetlacz cyfrowy, funkcja powerBooster dla stref indukcyjnych, sterowanie sensorowe touchSlider , timer, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, wyłącznik bezpieczeństwa, 2 stopniowy wskaźnik zalegania ciepła, funkcja powerMove, funkcja shortClean, quickStart, reStart, wskaźnik zużycia energii. Konieczność używania garnków ze stali ferromagnetycznej.  1 899,00 zł  
ED851FSB1E iQ500 Płyta indukcyjna Combi Induction, 4 indukcyjne pola grzewcze, strefa Combi, 1 strefa o zmiennym zasiegu, strefy indukcyjne z elekronicznym rozpoznawaniem naczyń, wyświetlacz cyfrowy, funkcja powerBoost dla stref indukcyjnych, sterowanie sensorowe touchSlider , timer, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, wyłącznik bezpieczeństwa, 2 stopniowy wskaźnik zalegania ciepła, funkcja powerMove, wskaźnik zużycia energii reStart, quickStart. Konieczność używania garnków ze stali ferromagnetycznej.  2 699,00 zł  
SN615X03EE Zmywarka iQ100 speedMatic, 13 kompletów naczyń, 9,5 litra, 0,92 kWh, 5 programów, 5 temp.: szkło 40oC, eco 50oC, auto 45o-65oC, 1h 65oC, garnki 70oC, 2 funkcje dodatkowe: varioSpeed plus, klasy A++A, vario3 - dodatkowy poziom załadunku, Asystent dozowania, wymiennik ciepła, aquaSensor, Sensor załadunku, aquaStop, wyświetlacz, Timer 3/6/9h, 3-poziomowy rackMatic, infoLight, panel sterowania czarny, 46 db (re 1 pW). 1 649,00 zł  
SN636X03ME Zmywarka iQ300 speedMatic, 14 kompletów naczyń, 9.5 litra, 0,93 kWh, 6 programy, 5 temp.: m. wstępne, szkło 45oC, eco 50oC, auto 45o-65oC, 1h 65oC, garnki 70oC, 4 funkcje dodatkowe: varioSpeed Plus, Strefa Intensywna, Suszenie Extra, Machine Care. Klasy A++A, vario3 - dodatkowy poziom załadunku, Asystent dozowania, wymiennik ciepła, aquaSensor, Sensor załadunku, aquaStop, wyświetlacz, programowanie czasu startu do 24 h, 3-poziomowy rackMatic, infoLight, panel sterujący stalowy, 44 db (re 1 pW). 1 899,00 zł  
SR635X04IE Zmywarka iQ300 speedMatic, 9 kompletów naczyń, 8,5 litra, 0, 70 kWh, 5 programów, 5 temp.: szkło 40oC, eco 50oC, auto 45-65oC, 1h 65oC, garnki 70oC, 2 funkcje dodatkowe: varioSpeed Plus, Machine Care,  klasy A++A, duoPower, Asystent dozowania, aquaSensor, Sensor załadunku, aquaStop, wyświetlacz, programowanie czasu startu do 24 h, 3-poziomowy rackMatic, infoLight, panel sterujący silver inox, 46 db (re 1pW). 1 799,00 zł  
KI 34VX20 iQ100 Chłodziarko-zamrażarka, zamrażarka na dole****, pojemność 265l (199+66), W177xS54xG55cm, klasa efektywności energ. A+, 275 kWh/rok, 5 szklanych półek, automatyczne odszranianie, plastikowy stelaż na butelki, podwieszany pojemnik pod półką, zamykana półka na drzwiach, 2 głębokie półki na drzwiach, 3 przezroczyste szuflady w zamrażarce, zdolność zamrażania 3 kg/24h, super cicha, zawiasy ślizgowe.1 899,00 zł  


