KUPTE SI DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE AEG
A ZÍSKEJTE AŽ 18 000 Kč ZPĚT*
Trouby

Varné desky

Myčky

Chladničky

AŽ 3 000 Kč ZPĚT

AŽ 2 000 Kč ZPĚT

AŽ 3 000 Kč ZPĚT

AŽ 3 000 Kč ZPĚT

Odsavače

Pračky se sušičkou

Sušičky

Set pračky a sušičky

AŽ 2 000 Kč ZPĚT

AŽ 3 000 Kč ZPĚT

AŽ 4 000 Kč ZPĚT

AŽ 5 000 Kč ZPĚT

CHALLENGE THE EXPECTED

Aktuální seznam produktů a jejich přesný cashback najdete u svého prodejce
a na stránkách www.aeg.cz/zbavtesestereotypu.

PRAVIDLA AKCE
Kupte v období od 1. 10. do 30. 11. 2021 u vybraného prodejce, jejichž seznam
je uveden na registračních stránkách, produkty AEG zařazené do akce.
Nákup je třeba zaregistrovat nejpozději do 14 dnů od data nákupu na adrese
www.aeg.cz/zbavtesestereotypu. K registraci je nutná faktura a sériové číslo
zakoupeného produktu nebo číslo smlouvy/objednávky. V případě registrace s číslem
smlouvy/objednávky je nutné následně dodat finální fakturu nejpozději do 28. 2. 2022.
Po ověření správnosti zadaných údajů a doložení finální faktury vám budou do 30 dnů
od schválení registrace zaslány peníze zpět na vámi zadaný bankovní účet.

KUPTE SI
DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE AEG

Vyhrazujeme si právo na změnu produktů i v průběhu akce. Aktualizovaný seznam
produktů, více informací a registraci naleznete na www.aeg.cz/zbavtesestereotypu
www.aeg.cz |

aegceskarepublika |

@aeg.cz

* Při koupi kombinace spotřebičů trouby, desky, myčky, chladničky, odsavače par a setu pračky a sušičky zařazených do akce,
jejichž výše cashbacku dosahuje v součtu částky 18 000 Kč.

A ZÍSKEJTE AŽ 18 000 Kč ZPĚT *

MY V AEG

ODSAVAČE PAR
Příprava dobrého jídla se neobejde
bez množství výparů a rozličných vůní.
S varným panelem s funkcí Hob2Hood
se nyní můžete naplno věnovat vaření,
restování nebo smažení, aniž byste přitom
museli regulovat odsavač par. Ten se totiž
sám automaticky zapne a přizpůsobí svůj
výkon aktuálnímu dění na plotně.

víme, co od svých domácích spotřebičů očekáváte. Každodenní život ale může být mnohem
více zajímavý a inspirativní. Stačí jen změnit zaběhnuté stereotypy. Již od svého založení
v roce 1883 jsme se nikdy nespokojili s průměrem a neměli byste ani vy. Naše inovace nejsou
výsledkem kompromisu mezi funkčností a designem. Pro váš domov chceme
to nejlepší, abyste mohli žít svůj život podle svého, věnovat se opravdu důležitým věcem
a zároveň pečovat o svou domácnost odpovědně vůči životnímu prostředí.

CHALLENGE THE EXPECTED

PARNÍ TROUBY

MYČKY NÁDOBÍ

Pára dodává potravinám teplo efektivněji
než suchý horký vzduch, takže teplota
může byt nižší. Kombinace tepla a páry
dodává zvenčí svěží a zlatou barvu
a uvnitř zůstane pokrm šťavnatý. Vaření
v páře uchovává vitamíny, živiny a chuť
potravin. Pára je nejšetrnější tepelná úprava
potravin – vytvoříte chutě, které konkurují
profesionálně připraveným pokrmům.

Naše inteligentní satelitní rameno a systém
pěti sprchovacích rovin jsou zárukou
vynikajících výsledků. Na rozdíl od tradičních
sprchovacích ramen se naše satelitní rameno
pohybuje různými způsoby. Má tak třikrát
lepší pokrytí než běžné myčky.

INDUKČNÍ DESKY

CHLADNIČKY

Při vaření na indukci připravíte jídlo rychleji.
Navíc každá varná deska SenseCook
obsahuje inovativní technologie senzorů,
které umožňují řadu technik asistovaného
vaření od detekování bodu varu,
přes zachovávání rovnoměrného
tepla při smažení až po Sous-Vide.

Chladničky s technologií TwinTech® dbají
na to, aby potraviny vydržely déle čerstvé
a zachovaly si svoji chuť a vůni. Dvojitý
chladicí systém udržuje vlhkost a teplotu
vzduchu na ideální úrovni. Vlhkost vzduchu
v chladničce je regulována tak, aby potraviny
zůstaly čerstvé a svěží. Oproti tomu
v mrazničce cirkuluje suchý vzduch,
aby nedocházelo k tvorbě námrazy.

SUŠIČKY
Sušičkám AEG s technologií AbsoluteCare®
můžete svěřit vlněné svetry, outdoorové
oblečení i oděvy z přírodních materiálů,
jako je vlna nebo hedvábí. Díky chytrým
senzorům nejsou tkaniny vystaveny
vysokým teplotám nebo zbytečně dlouhým
programům a vypadají déle jako nové.

PRAČKY
Parní technologie ProSteam® snižuje
pomačkání prádla až o třetinu. Prací cyklus
zakončí párou a tím změkčí vlákna a narovná
je. Funkce AutoDose zase zařídí, aby
prací prostředek i aviváž byly automaticky
dávkovány podle typu prádla a aktuální
náplně. Oblečení si tak zachová svůj vzhled
po delší dobu.

JAK ZÍSKAT JEŠTĚ VÍCE VÝHOD?
PRAVIDELNÁ DÁVKA
INSPIRACE A VÝHOD

VŠE NA
JEDNOM MÍSTĚ

Objevujte originální nápady
pro váš domov se spotřebiči AEG
a získejte v předstihu speciální
nabídky, skvělé recepty od našich
kulinářských ambasadorů, nebo tipy
pro péči o prádlo, díky kterým
si vaše oděvy déle udrží
perfektní vzhled.

Zaregistrujte si svůj nový spotřebič,
abyste využili veškerých výhod značky
AEG! Registrací spotřebiče získáte:

REGISTRUJTE SE
ZDE

ZÍSKEJTE DÁREK ZDARMA!
K vybraným modelům AEG praček s funkcí AutoDose
nyní získáte balení tekutého pracího gelu Ariel
a aviváže Lenor na 100 pracích cyklů!
Akce platí pro modely L6FEG48SCA, L7FBE49BSCA, L7FBE69SCA,
L7FEE49SCA, L7FNE49SCA, L8FBC69ASCA, L8FBC69SCA,
a to od 1. 10. do 31. 12. 2021.

BEZSTAROSTNÝ
SERVIS I PO UPLYNUTÍ
ZÁRUČNÍ LHŮTY
Objednejte si prodlouženou záruku
pro svůj domácí spotřebič minimálně
na 12 měsíců a získejte tak 100%
ochranu proti ztrátě funkčnosti.
Při sjednání v průběhu trvání záruční
lhůty získáte slevu 15 % do e-shopu AEG.

Pro získání tohoto dárku je nutné
zaregistrovat svůj zakoupený produkt
na stránkách AEG.

ZAREGISTRUJTE
SPOTŘEBIČ AEG

VÍCE INFORMACÍ
Nebo kontaktujte naše kontaktní
centrum 261 302 213

> Přehledný online seznam vašich AEG
spotřebičů vč. jejich identifikace (PNC),
data pořízení a návodu
> Servisní a poradenské služby a přímý
kontakt na zákaznické centrum
> Snazší výběr vhodného příslušenství
a náhradních dílů
> Exkluzivní informace, cenové nabídky a tipy

ZAREGISTRUJTE
SPOTŘEBIČ AEG

ZÍSKEJTE DÁREK
Po dvou týdnech od registrace
spotřebiče obdržíte výzvu k napsání
recenze. Vyplňte formulář a podělte se
s ostatními o své zkušenosti, abyste
jim usnadnili rozhodování.
Každý týden vylosujeme jednoho z vás,
který obdrží ultrazvukové pero AEG
na odstranění skvrn.

MODELY ZAŘAZENÉ DO AKCE

KURZY VAŘENÍ V HODNOTĚ 2 500 Kč
SADU NÁDOBÍ AEG
KUCHAŘKU

Více informací na
www.aeg.cz/kurzyvareni

CASHBACK 3 000 Kč

CASHBACK 2 000 Kč

CASHBACK 1 500 Kč

BSE788380M, BSE792320B,
BSE988330M

KMR721000B

KME721000M, BCE455350M,
BEE542320M

CASHBACK 2 000 Kč

CASHBACK 1 000 Kč

CASHBACK 500 Kč

IAE64843FB, IAE84851FB, IAE84881FB,
IDK84453IB, IKE84471XB, IKE85471FB,
IKE86688FB, IKE96654FB, IPE84531FB

IAE64413XB, IAE64431FB, IAE84411XB,
IAE84431FB, IKB64413FB, IKE64441IB,
IKE64471FB, IKE74441FB, IKE74451FB

HKB64450NB, HKB75450NB,
IKB64301FB, IKB64301XB,
IKB64431XB

CASHBACK 3 000 Kč

CASHBACK 2 000 Kč

CASHBACK 1 000 Kč

FSE83838P, FSK93848P

FSE74718P, FSE74738P, FSE83708P,
FSK73778P, FSE73727P

FSB53927Z

platí pro tyto modely:

platí pro tyto modely:

platí pro tyto modely:

platí pro tyto modely:

platí pro tyto modely:

platí pro tyto modely:

platí pro tyto modely:

platí pro tyto modely:

platí pro tyto modely:

CASHBACK 3 000 Kč

CASHBACK 2 000 Kč

SCB819E8TS, SCE818D3LC, SCE819E5TS, SKE818E9ZC

SCB618E6TS, SCB819F8FS, SCE618E5TS, SCE818D3FS,
SCE818E6TF, SCE818E6TS, SKE818D1DS, SKE818F1DC

platí pro tyto modely:

platí pro tyto modely:

CASHBACK 2 000 Kč
platí pro tyto modely:

DBB5660HM, DBB5960HM, DBE5961HG, DIE5961HG,
DVE5971HB

CASHBACK 2 000 Kč

MRAZNIČKA
ŠUPLÍKOVÁ

VARNÉ DESKY
MYČKY
SET PRAČKY SE SUŠIČKOU

PRAČKO
SUŠIČKY

KUPTE SI PARNÍ
TROUBU STEAMPRO
NEBO STEAMBOOST AEG
A ZÍSKEJTE ZDARMA

CHLADNIČKY

Pro získání rozšířené záruky je třeba zaregistrovat produkt do 3 měsíců
od nákupu na stránce www.aeg.cz/rozsirene-zaruky

ODSAVAČE

DOŽIVOTNÍ

SUŠIČKY
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Spotřebiče AEG disponují inovativními technologiemi a vyspělými funkcemi, abyste se
na ně mohli vždy spolehnout, ať už šetrně pečují o vaše nejjemnější hedvábné prádlo,
nebo vám pomáhají vykouzlit slavnostní menu plné lahodných pokrmů. Prodlužte si
standardní dobu záruky na vaše domácí spotřebiče. U vybraných modelů spotřebičů AEG
poskytujeme rozšířenou záruku 5 let na kompletní spotřebič, 10 let na invertorový motor
a doživotní záruku na motor ÖKOInvertor.

TROUBY

ROZŠÍŘENÉ ZÁRUKY

platí pro tyto modely:

ABE818F6NC

CASHBACK 4 000 Kč

CASHBACK 3 000 Kč

CASHBACK 2 000 Kč

CASHBACK 1 500 Kč

T8DEA68S, T9DBA68SC,
T9DBB89BC

T8DEE68SC, T8DBC49SC,
T8DEC68SC, T9DBE69SC,
T9DBC68SC

T8DBK68WC, T8DBG68WC,
T8DBE68SC, T8DFE68SC,
T8DSE68SC, T8DBG68SC

T7DEG47W, T8DBE48SC,
T8DBG48SC, T8DBG48WC,
T8DEE48SC, T8DEG48SC

platí pro tyto modely:

platí pro tyto modely:

platí pro tyto modely:

platí pro tyto modely:

CASHBACK 3 000 Kč

CASHBACK 1 500 Kč

L8WBC61SC, L8WBC61SCC, L8WBE68SI, L9WBA61BC,
L9WBC61B, L9WBCN61B, L9WBE49W

L6WBJ68WC, L7WBE69S, L7WBEN69S,
L7WBG47W

platí pro tyto modely:

CASHBACK 5 000 Kč

platí pro sety s pořizovací cenou
od 45 000 Kč

platí pro tyto modely:

CASHBACK 4 000 Kč
platí pro sety s pořizovací cenou
od 30 001 Kč do 44 999 Kč

CASHBACK 3 000 Kč

platí pro sety s pořizovací cenou
do 30 000 Kč

Platí pro uvedené modely praček zakoupené v rámci jednoho nákupu společně se sušičkou.
Cashback se nevztahuje na samostatně zakoupené pračky.

L6FBG49WC, L6FBK49WC, L6FEG49SC, L6FLG48SC, L6FLG68SC, L6FLI48SC, L6FLI48WC, L7FBE48SC,
L7FBE49SC, L7FBE61SC, L7FBE68SC, L7FEC41SC, L7FEE48SC, L7FEE48WC, L7FEE68SC, L8FEC49SC, L8FEC68SC,
L9FBB49SC, L9FEA69S, L9FEC49SC
Modely s funkcí AutoDose:

L6FEG48SCA, L7FBE49BSCA, L7FBE69SCA, L7FEE49SCA, L7FNE49SCA, L8FBC69ASCA, L8FBC69SCA

