Dokonale ochrání každý kousek
vašeho oblečení.
BEZ OBAV.

Kupte si sušičku nebo
set pračky a sušičky
AEG a získejte
PENÍZE ZPĚT
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Akce platí od 1. 10. do 30. 11. 2020 a vztahuje se jen na vybrané modely.
Více informací na www.aeg.cz/bezobav

1 000 AŽ 4 000 Kč ZPĚT
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V ČESKÉ REPUBLICE
V PRANÍ A SUŠENÍ*
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SUŠIČKY

PRAČKY KOMBINOVANÉ
SE SUŠIČKOU

Garantujeme, že s programy na míru můžete svěřit sušičce jakékoli
prádlo. Tkaniny nejsou díky chytrým senzorům vystaveny nadměrnému
teplu nebo zbytečně dlouhým programům a vypadají déle jako nové.

Naše pračky kombinované se sušičkou jsou maximálně šetrné k prádlu
a jsou vybaveny technologiemi, které přinesou dokonalý výsledek
a umožní prát a sušit i choulostivé tkaniny, jako jsou vlna, či funkční
oblečení.

Technologie FiberPro
Nevystavuje oděvy zbytečně dlouho teplu,
čímž chrání všechna vlákna. Bez obav
tak lze sušit i péřové bundy. Výsledkem
je lepší a preciznější usušení než při
sušení na vzduchu, a to při zachování
funkčních benefitů outdoorových oděvů.

sražení
*Ve srovnání se sušením vlny na podložce.

konkurence

sušeno volně
na vzduchu

usušené na vzduchu

Technologie ÖKOMix®
S technologií ÖKOMix® se všechen prací
prostředek a aviváž nejprve promíchají
s vodou, takže se důkladně rozpustí
a kompletně se aktivují ještě dříve,
než proniknou do bubnu k prádlu.
Dostanou se tak rovnoměrně ke všem
vláknům a pečlivě je vyčistí a ošetří.

technologie
FiberPro

Technologie AbsoluteCare®
Nebojte se sušit vlněné oděvy. Ani
choulostivé kousky, určené výhradně
k ručnímu praní, se zaručeně nesrazí.
Speciální program pro vlnu je stejně
jemný jako sušení na podložce.
konkurence

AEG

AEG

konkurence

Technologie SensiDry®
Pračky kombinované se sušičkou
s technologií SensiDry® jsou jako první
na světě vybaveny tepelným čerpadlem.
Technologie SensiDry®umožňuje snížit
teplotu sušení téměř na polovinu, čímž
eliminuje riziko poškození a opotřebení
vláken a zachovává strukturu tkanin
(při správně zvoleném programu).

AEG

Technologie
AbsoluteCare®

program pro
outdoorové oděvy
AEG AbsoluteCare®

Technologie AbsoluteCare®
Nový program sušení outdoorových
oděvů je pro voděodolné/nepromokavé,
prodyšné materiály ještě lepší než sušení
na vzduchu. Využívá správnou teplotu
k obnovení účinnosti funkční membrány
u voděodolného/nepromokavého
oblečení. Postará se, aby funkční oblečení
dále účinně plnilo svou funkci.
konkurence

AEG

Technologie DualSense®
Díky technologii DualSense® umožňuje
pračka kombinovaná se sušičkou praní
i sušení různých materiálů na míru. Pro
některé i velmi choulostivé materiály je
sušení v sušičce dokonce vhodnější než
sušení na vzduchu. Příkladem je outdoorové
oblečení, kde dokáže tato technologie
udržet a obnovit funkční vlastnosti
materiálů – voděodolnost i prodyšnost.

PRAČKY

BLACKEDITION

Programy na míru a chytré senzory se šetrně postarají o každé vlákno.
Upraví čas, spotřebu i kvalitu vody podle aktuální náplně prádla
a s pomocí páry* dokonce ušetří čas se žehlením.

Prémiový set AEG BlackEdition disponuje prvotřídním moderním
designem. Set pračky a sušičky má tmavý nerezový zásobník, bílé
ukazatele LED a masivní otočný ovladač se zpětnou vazbou klik při
nastavení programu.

Technologie SoftWater
Pračky AEG s technologií SoftWater jako první
na světě dokáží odstranit minerály a nečistoty
z vody. Ve filtru, kde dochází díky iontům ke změkčení
a čištění vody, dosahují prací prostředky maximální
účinnosti i při nižších teplotách. Vaše oděvy
zůstanou jako nové se zachováním zářivých barev.

Program MyWash 49 minut je dokonale
optimalizován pro každodenní praní
běžného oblečení. Energeticky účinná
péče při nízké teplotě pomáhá udržovat
vaše oblečení déle jako nové.

Po

50

Nové šaty

Program MyDry zajišťuje výjimečnou
péči pro smíšené prádlo. Žádné
třídění – jen optimální péče pro
bavlnu a syntetiku v jednom cyklu.

pracích
cyklech

Technologie ÖKOMix®
S technologií ÖKOMix® se všechen prací
prostředek a aviváž nejprve promíchají s vodou,
takže se důkladně rozpustí a kompletně se
aktivují ještě dříve, než proniknou do bubnu
k prádlu. Dostanou se tak rovnoměrně ke
všem vláknům a pečlivě je vyčistí a ošetří.
konkurence

AEG

Technologie ProSteam®
Technologie ProSteam® umožňuje zakončit prací
cyklus párou, která minimalizuje pomačkání.
Pro rychlé osvěžení prádla můžete použít
samostatný parní program. Nebo zakončete
prací cyklus pomocí funkce Pára plus, která
snižuje pomačkání prádla až o jednu třetinu.
konkurence

Technologie ProSenseTM
Automaticky zjistí pomocí senzorů hmotnost
každé náplně prádla a spustí prací cyklus na
míru. Do 30 vteřin od zmáčknutí tlačítka Start
budete vědět, jak dlouho bude pračka prát.
Oblečení si déle uchová svůj tvar a vypadá jako
nové. Pračka šetří spotřebu vody a energie.
*vybrané modely od technologie ProSteam® (série 7000), ÖKOMix (série 8000) a SoftWater (série 9000)

AEG

Použitím programů MyWash a MyDry u prémiové edice pračky a sušičky
BlackEdition bude kompletní cyklus praní a sušení od suchého a špinavého prádla
k suchému, svěžímu a vypranému prádlu trvat méně než tři hodiny.
Konektivita a hladká komunikace zajišťuje
inteligentní propojení pračky a sušičky pomocí
aplikace My AEG Care. Zobrazuje celkový čas
cyklu praní i sušení dohromady a dokonce
vás upozorní, kdy se má prádlo přemístit.
Díky aplikaci My AEG Care budete mít
perfektně a šetrně vyprané a usušené prádlo
přesně dle vašeho harmonogramu.

4. Pokud momentální druh
pracího prostředku nebo
aviváže v zásobníku AutoDose
nevyhovují konkrétní várce
prádla, je možné nastavit
manuální dávkování, např. pro
speciální prací prostředek na
vlnu/outdoorové oblečení.

T8DBE48SC, T8DEG48SC, T8DBG68SC,
T8DBC49SC, L6FBG68SC, T8DEE68SC,
L7FBE68SC, L8FEC49SC, T7DEG47W,
L6SE47SCE

Všechny AEG
pračky a sušičky
s invertorovým
motorem.
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3. Naplňte dvě přihrádky
AutoDose dvěma různými
typy pracího prostředku
dle vašich potřeb.

AEG
ProSteam®
L7FBE69SCA AutoDose
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2. Naplňte obě přihrádky
AutoDose stejným pracím
prostředkem (prací
prostředek vydrží déle).

značka
kvality

A CELÝ

O

1. Naplňte levou přihrádku
AutoDose pracím prostředkem
a pravou přihrádku AutoDose
aviváží, aby bylo o vaše oděvy
co nejlépe postaráno.
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NEJFLEXIBILNĚJŠÍ SYSTÉM
4 PŘIHRÁDEK NA TRHU

Získejte prodlouženou záruku na spotřebiče AEG
PR

Prací prostředek má rozhodující vliv na účinnost praní. Pokud
použijete nesprávné množství pracího prostředku, projeví se to na
prádle. Při nedostatečném dávkování bílé prádlo zešedne, nadměrné
dávkování zase může nevratně poškodit vlákna a oblečení časem
ztratí barvu a tvar. Funkce AutoDose nabízí automatické dávkování
pracích prostředků na míru tak, aby nedocházelo k chybnému
dávkování pracího prostředku a aviváže.

PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY
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FUNKCE AUTODOSE

DOŽIVOTNÍ

Všechny AEG
pračky a sušičky
s ökoinvertorovým
motorem.

Pro získání prodloužené záruky je třeba zaregistrovat produkt do 3 měsíců
od nákupu na stránce www.aeg.cz/prodlouzenezaruky
Prodloužené záruky se vztahují na vybrané modely výrobků, které byly do České
republiky dovezeny společností Electrolux, s. r. o., a byly zakoupené po 1. 6. 2017.
Akce je platná do odvolání.
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PRAVIDLA AKCE

Kupte v období od 1. 10. do 30. 11. 2020 u vybraného prodejce, jejichž seznam
je uveden na registračních stránkách, výše uvedené produkty AEG.
Zakoupený produkt či set zaregistrujte nejdéle do 14 dnů od data nákupu
na www.aeg.cz/bezobav. K registraci jsou nutná sériová čísla produktů
a digitální kopie – sken nebo fotografie – prodejního dokladu.
Po ověření registračních údajů vám do 30 dnů od data schválení
registrace zašleme peníze zpět na vámi zadaný bankovní účet.

KUPTE SI SUŠIČKU NEBO SET PRAČKY A SUŠIČKY AEG

A ZÍSKEJTE AŽ 4 000 KČ ZPĚT!
SET SUŠIČKY A PRAČKY
Platí pouze pro kombinaci modelu sušičky a pračky zařazených do akce.
Oba produkty musí být zakoupeny v rámci jednoho nákupu/dokladu.

4 000 Kč ZPĚT

3 000 Kč ZPĚT

Platí pro sety s pořizovací
cenou od 30 001 Kč.

Platí pro sety s pořizovací
cenou do 30 000 Kč.

Modely praček zařazené do akce:
L6FBG48SC, L6FBG49WC, L6FBG68SC, L6FBI48SC, L6FBI48WC, L6FEG49SC, L6FEG48SCA, L6FBK49WC, L7FBE48SC,
L7FBE68SC, L7FBE69SCA, L7FEC41SC, L7FEE48SC, L7FEE48WC, L7FEE68SC, L8FBC69SCA, L8FEC49SC,
L8FEC68SC, L9FEA69S, L9FEC49SC, L9FBB49SC

PRAČKA KOMBINOVANÁ SE SUŠIČKOU
Platí pouze pro níže uvedené modely pračky kombinované se sušičkou.

1 500 Kč

ZPĚT

Modely praček kombinovaných se sušičkou zařazených do akce:
L9WBC61B, L8WBC61SC, L7WBE69S, L7WBG47W, L8WBE68SI, L9WBA61BC, L9WBE49W

SUŠIČKA
Platí pouze pro níže uvedené modely sušiček.
Uvedené bonusy se nevztahují na samostatně zakoupené pračky AEG.

3 000 Kč ZPĚT

2 000 Kč ZPĚT

1 000 Kč ZPĚT

Platí pro tyto modely:

Platí pro tyto modely:

Platí pro tyto modely:

T8DBG68SC, T8DEE68SC,
T8DEC68SC, T8DBC49SC,
T9DBE69SC, T9DBC68SC,
T8DC49BCS, T8DEA68S,
T9DBA68SC, T9DBB89BC

T8DBK68WC, T8DBG68WC,
T8DBE48SC, T8DBE68SC,
T8DFE68SC, T8DSE68SC

T7DEG47W, T8DBG48WC,
T8DBG48SC, T8DEG48SC,
T8DEE48SC

Akce se vztahuje pouze na produkty dovezené do ČR prostřednictvím společnosti Electrolux, s.r.o.

Více informací a registrace na www.aeg.cz/bezobav
www.aeg.cz aegceskarepublika

