
Kupte si Electrolux spotřebiče do vaší 
kuchyně a získejte peníze zpět!

Pro získání bonusu musí být jedním ze zakoupených 
spotřebičů multifunkční trouba s parní funkcí, 
multifunkční trouba s funkcí PlusSteam nebo 
sporák s funkcí PlusSteam zařazený do akce. 

Více informací na  
www.electrolux.cz/plnou-parou

PRAVIDLA AKCE

1.  Kupte si v období od 5. 3. do 7. 5. 2018 u vybraného prodejce Electrolux spotřebič nebo 
kombinaci kuchyňských spotřebičů Electrolux zařazených do akce (trouby, sporáky,  
odsavače, varné desky, chladničky, myčky, mikrovlnné trouby, vestavné kávovary). Pro 
získání bonusu musí být jedním ze zakoupených spotřebičů multifunkční trouba s parní funk-
cí, multifunkční trouba s funkcí PlusSteam nebo sporák s funkcí PlusSteam zařazený do akce.

2.  Nákup je třeba zaregistrovat nejpozději do 14 dnů od data nákupu na adrese  
www.electrolux.cz/plnou-parou. K registraci je nutné sériové číslo produktu  
a digitální kopie – sken nebo fotografie – prodejního dokladu.

3.  Po ověření registračních údajů vám do 30 dnů od data schválení registrace  
zašleme peníze zpět na vámi zadaný bankovní účet.

Za nákup spotřebiče nebo kombinace spotřebičů  
Electrolux  v celkové prodejní ceně od 8 990 do 9 980 Kč (vč. DPH) 

získáte 1 000 Kč zpět!

Za nákup spotřebiče nebo kombinace spotřebičů  
Electrolux v celkové prodejní ceně od 9 981 do 18 980 Kč (vč. DPH) 

získáte 2 000 Kč zpět!

Za nákup spotřebiče nebo kombinace spotřebičů  
Electrolux v celkové prodejní ceně od 18 981 Kč (vč. DPH) 

získáte 3 000 Kč zpět!

Akce se vztahuje pouze na velké domácí spotřebiče dovezené do ČR prostřednictvím  
společnosti Electrolux s.r.o. Za prodejní cenu je považována cena uvedená na daňovém dokladu.
Do prodejní ceny se nezahrnují slevy uplatněné při nákupu, doprava  
a ostatní příslušenství uvedené na dokladu samostatně.

www.electrolux.cz 
https://shop.electrolux.cz 

 electroluxceskarepublika

Multifunkční trouba s parní  
funkcí nebo sporák/trouba  
s funkcí PlusSteam vám vrátí

Platí od 5. 3. do 7. 5. 2018  
u vybraných prodejců elektro a vztahuje 
se jen na modely zařazené do akce. 
Více na www.electrolux.cz/plnou-parou.

Plnou párou  
k lepšímu pečení! 

až 3 000 Kč zpět



Jaká multifunkční trouba s parní funkcí  

je pro vás ta nejlepší?

Naše parní trouby si poradí s pečením, vařením, 
grilováním i přípravou pokrmů SousVide. Pára 
dodá surovinám potřebnou vlhkost, zvýrazní jejich 
chuť a podtrhne přirozenou strukturu. Vychutnejte 
si šťavnaté maso, chléb s křupavou zlatavou 
kůrkou i zeleninu, která si zachová barvu i cenné 
vitamíny.
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a sladkého pečiva 

příprava slaného  
a sladkého pečiva 

příprava slaného  
a sladkého pečiva 

příprava slaného  
a sladkého pečiva 

pečení 
masa

pečení 
masa

pečení 
masa

vaření  
v páře

vaření  
v páře

SousVide 
příprava ve vakuu

CombiSteam Deluxe

CombiSteam Pro

CombiSteam

PlusSteam

Výhody pečení 
a vaření v páře

ü Pečení při nižších teplotách díky kombinaci páry  
a horkého vzduchu

ü Díky kombinaci páry a horkého vzduchu také  
kratší čas pečení

ü Zdravá příprava pokrmů bez potřeby použití tuků

ü Šťavnaté maso s opečenou kůrkou

ü Křupavá zelenina plná vitamínů a minerálů

ü SousVide – příprava pokrmu ve vakuu (CombiSteam Pro)

ü Trouba má o 25 % větší objem oproti běžné troubě

ü Plechy na pečení mají o 20 % větší plochu

SousVide
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Vychutnejte si dokonalé pečivo s troubou nebo  
sporákem s funkcí PlusSteam, která v začátku pečení 
přidá k horkému vzduchu páru pro perfektní kynutí 
a zlatavou kůrku. Díky páře bude vaše pečivo uvnitř 
vláčné a nadýchané a na povrchu krásně křupavé. 

Výhody vaření a pečení  
v multifunkční troubě nebo 
sporáku s funkcí PlusSteam

Rovnoměrné 
pečení, 
i když jsou v troubě 3 plechy najednou.  
Postará se o to ventilátor velikosti XL.

Extra velký  
pečicí prostor 
s 5 rovinami zasouvání a největším  
plechem na trhu.

Pomocí páry dosáhnete 
těch nejlepších výsledků 
stejně jako profesionální 
kuchaři.

Křupavější kůrka

Větší objem, více vláčné Těsta

Chléb

Působením páry se na prvních  
10 až 15 minut vytvoří vlhké prostředí.
Tím těsto získá na objemu a pokrm si uvnitř zachová vláčnost. 

Po zbývající čas se pokrm peče 
tradičním horkým vzduchem.
Horký vzduch zajistí  
perfektně upečenému  
pokrmu správnou  
barvu a kůrku.



Získejte kurz vaření zdarma
Více informací  
a seznam modelů 
najdete zde

Zaregistrujte svůj 
nákup a získejte  
kuchařku zdarma

Kuchyňské spotřebiče, které je možné kombinovat s uvedenými

Více o kurzech vaření na www.electrolux.cz/pecemevpare

Sporáky s funkcí PlusSteam

MODELY ZAŘAZENÉ DO AKCE MODELY ZAŘAZENÉ DO AKCE

EKC54952OK

EKK54950OW

EKC54952OW

EKK54950OX

EKK54953OX

EKC54952OX

EKK54951OXEKK54953OW

EKI54950OX

CombiSteam Pro CombiSteam

EOB8757ZOZ

EOB6631BOX

EOB8857AOX

EOB6220AOR

EOB8956AOX

EOB6850BOX

EOB8757AOX

EOB9851ZOZ

PlusSteam

CombiSteam Deluxe

EOB3454AOX

EOC5654AOX

EOA3454AOX EOB5454AOX EOA45555OX

EOA5654AOX

VAŘENÍ, PEČENÍ 
A GRILOVÁNÍ 
V MULTIFUNKČNÍ 
PARNÍ TROUBĚ
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Chladničky  Mikrovlnné 
trouby

OdsavačeMyčky Varné
desky

Vestavné 
kávovary


