
Jaké dárky můžete získat?

Více informací na  
www.electrolux.cz/akce

Zakupte v období od 7. 5. 2017 do 2. 7. 2018 u vybraných prodejců pračku, sušičku, pračku kombinovanou 
se sušičkou nebo set pračky a sušičky Electrolux zařazených do akce. Set pračky a sušičky musí být 
zakoupený v rámci jednoho nákupu/dokladu.
 
Svůj nákup zaregistrujete na www.electrolux.cz/akce nejdéle do 14 dnů od data nákupu.
K registraci je nutné sériové číslo produktu a digitální kopie (sken nebo fotografie) prodejního dokladu.
 
Po ověření registračních údajů vám nejpozději do 30 dnů zašleme příslušný bonus  
na účet a adresu uvedenou v registraci.

www.electrolux.cz/perfectcare
 electroluxceskarepublika

Dodejte  
svému šatníku  
něco navíc!

AŽ 3 000 Kč ZPĚT  
A 50 PRANÍ  
ZDARMA

Akce platí u vybraných prodejců od 7. 5. do 2. 7. 2018  
a vztahuje se jen na vybrané modely. www.electrolux.cz

V
žd

y 
uc

ho
vá

ve
jte

 m
im

o 
d
o
sa

h 
d
ět

í.

až 3 000 Kč zpět

Sušička:

Platí pro sušičky s pořizovací cenou 
do 11 990 Kč.

Platí pro sušičky s pořizovací cenou 
nad 11 991 Kč.

Kupte si model sušičky zařazený do akce a získáte peníze zpět!

Modely sušiček zařazené do akce:
EW7H437PC, EW7H438BC, EW8H358SC, EW8H458BC, EW8H258SC, EW8H259SCT, EW9H378C

1 000 Kč zpět 2 000 Kč zpět

Set pračky a sušičky:

Platí pro set spotřebičů s pořizovací cenou 
do 27 000 Kč.

Platí pro set spotřebičů s pořizovací cenou 
nad 27 001 Kč.

Kupte si set pračky a sušičky a získejte peníze zpět a 50 praní zdarma!

Platí pro kombinaci výše uvedených modelů praček a sušiček.

2 500 Kč zpět 3 000 Kč zpět

Kupte si pračku, pračku kombinovanou  
se sušičkou nebo sušičku  
z řady PerfectCare a získejte

K vybraným modelům navíc  
50 PRANÍ ZDARMA.

Pračka:

1,5 l Lenor  
Gold Orchid

22 gelových kapslí  
Ariel Mountain Spring SUD

28 gelových kapslí  
Ariel Color SUD

Modely praček zařazené do akce:
EW6F448BUC, EW6F408WU, EW6F328WUC, EW6F428WUC, EW6F428BC, EW6F328WC, EW6F429BC, EW6F349SC,  

EW7F348SC, EW8F328SC, EW8F228SC, EW8F261SC, EW8F248BC, EW7F248SC

Pračka kombinovaná se sušičkou:
Kupte si pračku kombinovanou se sušičkou a získáte peníze zpět a 50 praní zdarma!

+ 50 praní zdarma2 500 Kč zpět

Modely praček kombinovaných se sušičkou zařazené do akce:
EWW1685SWD, EWW1696SWD, EWW1607SWD, EW7W447W, EW7W4684W,  

EW7W368S, EW7W361S, EW8W261B

+ 50 praní zdarma

Kupte si model pračky zařazený do akce a získáte 50 praní zdarma



    

Pračky z řady 
PerfectCare

Oblečení na každý den vyprané s péčí
Technologie SensiCare automaticky pro každou várku prádla 
upraví čas, spotřebu vody a elektrické energie. Díky tomu prací 
cykly netrvají zbytečně dlouho a vaše oblečení vydrží déle svěží  
a v té nejlepší formě.

Seznamte se s našimi nejmodernějšími spotřebiči v péči  
o prádlo. Řada PerfectCare představuje dokonale 
vyváženou kombinaci moderního vzhledu, výkonných funkcí 
a péče. Díky tomu se perfektně postará o vaše oblečení. 
Správná a šetrná péče je klíčem k prodloužení životnosti 
vašeho oblíbeného oblečení. Proto vám pračky z řady 
PerfectCare nabízejí více než jen čisté prádlo – umožní vám, 
abyste si udrželi svůj styl a nebáli se investovat do oblečení, 
o které se důkladně postarají naše vyspělé technologie.

Upravený vzhled vždy po ruce
Technologie SteamCare* umožňuje ukončit každý prací cyklus 
přidáním páry, která zabraňuje mačkání. Dosáhnete tak hladkého 
prádla bez žehlení. Kromě toho můžete využít i samostatné parní 
programy k rychlému osvěžení oblečení, aniž byste ho museli prát.

* Technologie SteamCare se týká všech modelů série 700 + vybraných modelů série 800,  
a to EW8F248BC + EW8F261SC.

*Technologie UltraCare se týká pouze vybraných modelů série 800, a to EW8F248BC + EW8F261SC.

Každodenní praní se silou antialergické páry
Antialergická pára* v kombinaci s vysoce účinným pracím 
programem umožňuje odstranění bakterií a alergenů z oděvů.
Zajišťuje hygienické a zároveň jemné čištění.

* Antialergická pára se týká všech modelů série 600 + vybraných modelů série 800,  
a to EW8F228SC + EW8F328SC

Osvěžení oděvů vůní páry
Užívejte si pocit právě vypraného prádla, aniž byste ho museli 
zdlouhavě prát. Unikátní technologie Electrolux FreshScent*  
jako první na světě umožňuje osvěžit oblečení působením  
páry a parfému namísto klasického pracího programu.  
Pára v kombinaci s našimi exkluzivními vůněmi zajistí, že vaše 
oblečení bude nejen skvěle vypadat, ale také krásně vonět.

*Technologie FreshScent se týká pouze vybraných modelů série 800, a to EW8F248BC + EW8F261SC.

Každé vlákno oblečení ošetřeno a chráněno
Technologie UltraCare* smíchá prací prostředek a aviváž  
s vodou ještě před tím, než doputují do bubnu k prádlu.  
Díky tomu se každému vláknu dostane té nejlepší péče  
a ochrany. Výsledkem je hebké, měkké a dokonale  
čisté oblečení, které si déle zachová perfektní vzhled.


