Vásároljon most legalább 5 darab
különböző beépíthető Siemens
készüléket* és árengedmény helyett egy
darab 50.470 Ft értékű reggeliző szettre
beváltható kupont adunk Önnek.
Név: .......................................................................
Cím: .......................................................................
Telefon: .................................................................
E-mail cím: .............................................................
Vevő aláírása: .........................................................
Vásárlás helye: .......................................................
Eladó aláírása: ........................................................
Üzlet pecsétje*:
* Kizárólag a vásárlás helyszínén lepecsételt, olvashatóan kitöltött, valamint a
vásárlást igazoló blokk vagy számla fénymásolatának kíséretében visszaküldött
kupon számít érvényesnek. Feladási határidő: 2009 november 15. 24:00 óra
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indukciós főzőlap,
60 cm, 1 bővíthető
zóna, 17 fokozat,
touchSlider kezelés,
edény felismerés,
maradékhő kijel.,
időzítő, főkapcsoló,
biztonsági kikapcs.,
gyermekzár, keret
nélküli kivitel,

EP 726QB90E önálló 5 égős gázlap
70 cm, egykezes szikragy.,front kezelők, nemesacél
gombok, edzett üveg felület, 1 WOK égő, öntöttvas
rácsok, égésbizt., min. munkalap vastagság: 30 mm

Kérjük, a szórólapon lévő ajándékkupont hiánytalanul töltse ki,
vágja le, vásárláskor az eladó pénztárnál bélyegeztesse le és írassa
alá, majd a vásárlást igazoló blokk
vagy számla fénymásolatával együtt
(a vásárolt termék típusszámának
megjelölésével) küldje el a BSH Kft.
1536 Budapest Pf. 329. címére.

beépíthető sütő
7 sütőfunkció, elekt.
óra, (kék és fehér színben)
titanGlanz zománcbev.,
hűtővent., sülly. kezelőgombok, gyorsfelfűtés,
nemesacél, gyermekzár,
A o., katalítikus
öntisztítás, 3 szintű
teleszkópos sütősín

84.900 Ft önálló 3 zónás

ET 651TF11E
kerámia főzőlap
3 szupergyors zóna
ebből 1 bővíthető,
17 fokozat, 60 cm-es,
érintős kezelő, időzítő,
maradékhő kijelzés,
főkapcsoló, biztonsági
kikapcsolás, gyermekzár,
keret nélküli kivitel

645HB80E
87.900 Ft EC
önálló 4 égős gázlap

egykezes szikragyújtás,
front kezelőszervek,
nemesacél gombok,
nemesacél felület,
1 WOK égő, 60 cm-es,
zománcozott rácsok,
égésbiztosító

SE 55E556EU

SF 64M330EU

beépíthető mosogatógép
9 terítékes, 45 cm széles,
4 program, AuqaStop,
állítható felső kosár,
vízfogyasztás: 11 liter,
zajszint: 47 dB/A, átfolyós
vízmelegítés, 3 hőfok,
A/A/A osztály, INTEGRÁLT

titanGlanz zománcbevonat, süllyeszthető
kezelőgombok, A o.
gyorsfelfűtés, nemesacél, gyermekzár,
58 literes sütőtér

HB 75AA560J

43AT540E
175.900 Ft HB
önálló multifunkciós

168.900 Ft

157.900 Ft

88.900 Ft

A BSH Kft. az érvényes kupon ellenében
futárszolgálattal küldi ki a megadott címre
a készülékeket.

beépíthető mosogatógép
12 terítékes, 60 cm, 4 program, 5 hőfok, AuqaStop,
AuqaSensor, vízfogy.:13 liter, zajszint: 49 dB/A,
A/A/A osztály, maradékhő kijelzés, INTEGRÁLT

SE 65E330EU beépíthető mosogatógép
12 terítékes, 60 cm, 4 program, 5 hőfok, AuqaStop,
kondenzációs szárítás, vízfogy.:14 l., zajsz.: 52 dB/A,
A/A/A osztály, maradékhő kijelzés, INTEGRÁLT

(kék és fehér színben)

Az akció 2009 szeptember 1-től október 31-ig tart.

SE 64M364EU

142.900 Ft

önálló multifunk.
beépíthető sütő
5 sütőfunkció,
hűtőventillátor,
elektronikus óra,

*Az akcióban a beépíthető készülékek mellett a Side by side és coolMedia
hűtőkészülékek és az EQ.7. automata kávéfőzők is részt vesznek.

powerBoost funkció (50%-os teljesítmény növelés zónánként)

152.900 Ft

HB 230521

beépíthető mosogatógép
60 cm, 12 terítékes,5 prog.,
6 hőfok, AuqaStop, állítható
felső kosár, kék LED kijelző,
AuqaSensor, vízfogy.:14 l,
zajszint: 49 dB/A, A/A/A o.,
maradékhő kijelzés, előreprogramozás:1-19 óra
nemesacél külső
kezelőpanel

148.900 Ft

131.900 Ft
LC 656BB30 kürtős elszívó
60 cm széles, metál kivitel, 640 m3/h telj., 3+1
intenzív fokozat, fehér világítás, 2 x 20 W-os
halogénlámpák a munkatér megvilágítására,
mosogatógépben mosható fém zsírszűrő

242.900 Ft

önálló multifunkciós
beépíthető sütő
8 sütőfunkció, hűtőventillátor, elektr. óra,
(kék és fehér színben)
titanGlanz zománcbev.,
süllyeszthető kezelők
gyorsfelfűtés, automata
hőfok feajánlás, A. o.,
nemesacél, gyermekzár,
60 literes sütőtér

activeClean öntisztítás (pirolítika)
sütősín opció (HZ 333102)

177.900 Ft

HF 25G5L2 beépíthető 21 literes mikró
grill funkció, nemesacél sütőtér, 900/1300 W telj.,
üveg sütőajtó, digitális kijelző, memória funkció,
súlyautomatika programokkal, magasszekrénybe éph.,
kerámia sütőalj, balra nyíló ajtó, inverter technika

43.900 Ft

LI 23030 kihúzható elszívó
60 cm, 400 m3/h telj., 3 fokozat, világítás: 2x40 W,
ezüst metál mosogatógépben mosható fém zsírszűrő,
LZ 33050, opciós metál előlap az elszívóhoz
KI 34VV00

beépíthető kombinált
hűtő-fagyasztó
2 ajtós,
203/72 literes,
antibakteriális bevonat,
5 üvegpolc,
(4 állítható)
beépítő magasság:
1772 mm, szintenkénti
fagyasztás,
nevességtartalom
szabályozás a
zöldségtartó felett,
Zajszint: 41 dB (re 1 pW),
A energia osztály

165.900 Ft

