
BOSCH PKF645FN1E BOSCH SMV25AX01EBOSCH DWB66DM50BOSCH HBA3577S0

WHIRLPOOL ACM750/BA WHIRLPOOL AMW 730 IX

Sklokeramická varná doska so 17 stupňovým 
senzorovým ovládaním, Power Boost, detská poistka, 
automatické vypnutie, napätie 240 V,   
rozmery (Š x V x H): 58,3 x 4,8 x 51,3 cm

Vstavaná umývačka riadu s variabilným 
usporiadaním košov, a svetelným ukazovateľom 
na podlahu, účinná a šetrná k riadu, 
5 programov, odložený štart, množstevná 
automatika, senzor znečistenia, 3v1, AquaStop 
so zárukou, rozmery (Š x V x H): 60 x 84,5 x 60 cm

Komínový odsávač pár so silou odťahu 
580 m³/h, možnosť použiť aj ako recirkulačný, 
LED osvetlenie, dotykové ovládanie, tukový 
filter umývateľný v umývačke, šírka 60 cm

Vstavaná multifunkčná rúra so 7 funkciami 
a objemom 71 l, katalytické samočistiace steny 
+ program na čistenie, dvojité izolačné sklo, 
časovač, zatláčacie ovládače, pečúca sonda 
pre perfektné výsledky, 1x rošt, 2x plech,  
rozmery (Š x V x H): 59,5 x 59,4 x 54,8 cm

Indukčná varná doska s dotykovým ovládaním a 4 platňami, Power 
Booster, časovač, detská poistka, kontrolka zostatkového tepla, max. 
príkon 7,2 kW s možnosťou jeho obmedzenia a pripojenia na 230 V, 
zkosené všetky 4 hrany, rozmery (Š x V x H): 56 x 6 x 49 cm 

Vstavaná mikrovlnná rúra s grilom a funkciou Crisp  pre chrumkavé 
zapekanie, dotykové ovládanie, priemer taniera 32,5 cm,  
rozmery (Š x V x H): 55,6 x 38 x 55 cm

NAJVÄČŠIA SIEŤ ELEKTROPREDAJNÍ NA SLOVENSKU

Pri výške čerpania 500 €, výške splátky 50,00 €, dobe trvania splátkového programu 11 mesiacov do 20. dňa v mesiaci, v ktorom je splatná posledná splátka, je ročná úroková sadzba 19,65 %, RPMN 21,31 %, celková čiastka splatná spotrebiteľom 550,00 €. Príklad je vypočítaný za predpokladu, že čerpanie sa uskutoční 20. 2. 2018,   
úhrada prvej splátky je 20. 3. 2018 a splatnosti poslednej splátky je 20. 1. 2019. V niektorých prípadoch môže dôjsť z dôvodu zaokrúhľovania splátok na celé € k nepatrným rozdielom vo výške poslednej splátky. Konkrétna výška poslednej splátky bude uvedená v mesačnom výpise. Hodnoty sa vzťahujú iba k čerpaniu úveru rozloženému   
do splátkového programu a nezohľadňujú ďalšie prípadné transakcie a poplatky splácané štandardným spôsobom podľa podmienok Vašej úverovej zmluvy. Ponuka platí za splnenia podmienok Home Credit Slovakia a. s. Ponukou nevzniká nárok na poskytnutie splátkového programu.
Pri schvaľovaní úveru môžu byť získavané informácie z Nebankového registra klientskych informácií a Spoločného registra bankových informácií. Viac informácií vrátane informácií o úverových registroch nájdete na www.nbcb.sk, www.sbcb.sk, a www.homecredit.sk.
Ak budete splácať všetky záväzky voči Home Credit Slovakia, a.s. riadne a včas, vzniká Vám po doplatení týchto splátok nárok na vrátenie 100 % úrokov zaplatených pri splácaní splátok z uvedeného prvého splátkového programu na Vašej karte.

439€
43,90€/mes.

309€
30,90€/mes.

369€
36,90€/mes.

369€
36,90€/mes.

419€
41,90€/mes.

Ďakujeme Vám  
za prejavenú dôveru!

PRI NÁKUPE VSTAVANÝCH SPOTREBIČOV NAD 990€ VÁM POŠLEME POUKÁŽKU 
V HODNOTE 100€ NA ĎALŠÍ NÁKUP V SIETI EURONICS SK, a.s. v SR. 
AKCIA PLATÍ OD 9. 4. DO 22. 4. 2018. VIAC INFO NA WWW.EURONICS.SK.

ZOZNAM VŠETKÝCH 
NAŠICH PREDAJNÍ NÁJDETE TU:

VRÁTIME VÁM

100€
SPÄŤ

12 súprav
riadu

A++
trieda

258 kWh

ROK

6. 

zmysel
A+

trieda
6. 

zmysel
2300 W
príkon

800 W
gril

589€
58,90€/mes.

A
trieda

259€
25,90€/mes.

WHIRLPOOL AKZ9 6230 IX 
Vstavaná multifunkčná rúra so 16 funkciami a objemom až 73 l, 
teleskopický výsuv, jemné a tiché dovieranie dvierok, dvojité 
izolačné sklo, katalytická samočistiaca stena, dvojitý gril, 1x rošt, 
2x plech, rozmery (Š x V x H): 59,5 x 59,5 x 56,4 cm

Vaše najbližšie predajne EURONICS



209€
20,90€/mes.

219€
21,90€/mes.

189€
18,90€/mes.

219€
21,90€/mes.

299€
29,90€/mes.

279€
27,90€/mes.

329€
32,90€/mes.

449€
44,90€/mes.

GORENJE GW65 CLI

GORENJE BO73 CLI

MORA VDI643 FF

MORA VT437 BX

BEKO HIAW64225SX

BEKO MGB25332BG

MORA VDP645 X5

BEKO BIM22301X

Plynová varná doska s integrovaným elektrickým 
zapaľovaním a s trojitým horákom, stabilné 
liatinové rošty, bezpečnostné vypnutie,   
rozmery (Š x V x H): 60 × 8,7 × 51 cm

Multifunkčná vstavaná rúra s 9 funkciami 
a teleskopickými výsuvmi pre bezpečnú 
manipuláciu počas pečenia, objem 65 l, časovač, 
funkcia Pizza, detský zámok, program na čsitenie 
vodou AquaClean, 1x rošt, 2x plech

Indukčná varná doska, funkcia SPRINT pre 
rýchle zvýšenie výkonu, časovač, ukazovateľ 
zvyškového tepla, detská poistka, automatické 
vypnutie, možnosť pripojiť na 230 / 400 V, 
rozmery (V x Š x H) 5,5 x 59,5 x 51 cm

Multifunkčná vstavaná rúra s 8 funkciami 
a teleskopickými výsuvmi pre bezpečnú 
manipuláciu počas pečenia, objem 65 l, 
rozmery (Š x V x H): 59,7 x 59,5 x 54,7 cm

Plynová varná doska s WOK horákom, liatinové 
rošty, nerezový povrch, integrované zapaľovanie  
v gombíkoch, bezpečnostná poistka zhasnutia 
plameňa, šírka 60 cm

Vstavaná mikrovlnná rúra s elektronickým 
dotykovým ovládaním, vhodná pre 
tanier 31,5 cm, 8 automatických funkcií, 
programovateľný časovač, 5 úrovní výkonu 
/ 3 úrovne výkonu grilu, detská poistka, 
rozmery (Š x V x H): 59,5 x 38,8 x 39,2 cm

Plynová varná doska, poistka zhasnutia 
plameňa STOP GAS, dvojdielna liatinová 
mriežka, integrované zapaľovanie 
v gombíkoch, nerez

Multifunkčná vstavaná rúra s grilom a 8 programami, 
LED dotykový displej s nastavením jasu, teleskopický výsuv, 
3D pečenie na viac plechoch súčasne, zatláčacie rotačné 
voliče programov a teploty, objem 71 l, časovač, detský 
zámok, 1x rošt, 2x plech, trojité sklo dvierok a plné sklo 
na vnútornej strane, rozmery (Š x V x H): 59,4 x 59,5 x 56,7 cm

A
trieda

A
trieda

A
trieda

ELECTROLUX EOB6220AOR

ELECTROLUX EOB8857AOX

ELECTROLUX EOA3454AOX

ELECTROLUX EHH6340IOB

ELECTROLUX EOC5654AOX ELECTROLUX EHH4654HFK

Vstavaná rúra s parnou funkciou CombiSteam 
pre chrumkavý chlieb a pečivo a mäso plné šťavy 
s chrumkavou kôrkou na povrchu, 8 funkcií, objem 
72 l, dvierka s jemným zatváraním a trojitým sklom, 
rozmery (V x Š x H): 59,4 x 59,4 x 56,8 cm

Vstavaná rúra s parnou funkciou CombiSteam Deluxe pre chrumkavý chlieb a pečivo, mäso plné šťavy s chrumkavou kôrkou na povrchu a 
varenie v pare, automatické varenie podľa receptu, mäsová sonda, 13 funkcií, zatláčacie gombíky, nerez s ochranou proti otlačkom prstov, 
objem 72 l, dvierka s jemným zatváraním a trojitým sklom, parné čistenie bez námahy, rozmery (V x Š x H): 59,4 x 59,4 x 56,7 cm

K tejto a k ďalším vybraným rúram Electrolux 
získate poukaz na špeciálny kurz varenia 
v hodnote 69€, kde ochutnáte menu, ktoré si 
sami pripravíte s využitím parnej multifunkčnej 
rúry Electrolux a naučíte sa tak využívať 
prednosti pečenia a varenia v pare.

Viac o kurzoch pečenia zadarmo  
nájdete na:    
www.electrolux.sk/peciemevpare 

Vstavaná rúra s parnou funkciou PlusSteam pre 
chrumkavý chlieb a pečivo, 9 funkcií, zatláčacie 
gombíky, nerez s ochranou proti otlačkom prstov, objem 
72 l, dvierka s jemným zatváraním a dvojitým sklom, 
rozmery (V x Š x H): 59,4 x 59,4 x 56,8 cm

Indukčná doska s dotykovým 14 stupňovým ovládaním, 
automatické vypnutie a zahriatie, minútka, funkcia STOP 
+ POKRAČOVAŤ, indukátor zvyškového tepla,  
Booster - rýchle zohriatie, detský zámok, napätie 240 V, 
šírka 590 mm

Vstavaná rúra s parnou funkciou PlusSteam pre chrumkavý 
chlieb a pečivo, 10 funkcií, zatláčacie gombíky, nerez s 
ochranou proti otlačkom prstov, objem 72 l, dvierka s jemným 
zatváraním a trojitým sklom, pyrolytické čistenie bez námahy, 
rozmery (V x Š x H): 59,4 x 59,4 x 56,8 cm

Indukčná doska s elektronickým 14 stupňovým Kite 
ovládaním, funkcia Hob 2 Hood, automatické vypnutie 
a zahriatie, minútka, funkcia STOP + POKRAČOVAŤ, 
Eco časovač - 3 krokové využitie zvyškového tepla,  
Booster - rýchle zohriatie, detský zámok, šírka 590 mm

629€
62,90€/mes.

1079€
107,90€/mes.

409€
40,90€/mes.

369€
36,90€/mes.

559€
55,90€/mes.

369€
36,90€/mes.

A+
trieda

A+
trieda

A
trieda

A
trieda

až 90 eur späť

až 90 eur späť až 90 eur späť

PRI KÚPE SETU VARNÁ DOSKA 
+ RÚRA SADA HRNCOV ZA 0,10€ 

KURZY VARENIA ZADARMO

ČO JE DOBRÉ VEDIEŤ PRI KÚPE VSTAVANÝCH SPOTREBIČOV:

VARNÉ DOSKY:

- plynové varné dosky vyberajte s bezpečnostnou poistkou, 
ktorá pri nechcenom zhasnutí plameňa sama zastaví prívod 
plynu. Prácu Vám zjednoduší aj to, keď je zapaľovanie 
integrované, takže horák zapálite jednoduchým otočením 
gombíka.

- indukčné varné dosky je možné pripojiť na 240 alebo 
380 V, len sa vopred informujte na napätie aby ste si správne 
pripravili elektrické rozvody v kuchyni, v každom prípade 
pamätajte aj na dostatočne silné ističe

ODSÁVAČE PÁR

- je vždy lepšie pripojiť ich na priamy odťah pár do 
komína alebo cez pripravený otvor von z bytu alebo 
z domu. Ak však takú možnosť nemáte oceníte odsávače, 
ktoré využívajú recyrkuláciu vzduchu cez filter späť 
do miestnosti.

UMÝVAČKY RIADU

- ak si vyberiete plne integrovanú umývačku, je dobré ak 
si vyberiete takú, ktorá Vám jemným svetlom na podlahu 
dá vedieť kedy skončila umývanie.

25 L
objem

1000 W
gril



399€
39,90€/mes.

399€
39,90€/mes.

279€
27,90€/mes.

49,90€

399€
39,90€/mes.

24,90€

22,90€

299€
29,90€/mes.

79€

66,90€

679€
67,90€/mes.

189€
18,90€/mes.

94,90€ 19,90€ 19,90€

BEKO MGB25332BG

SAMSUNG RB37J5018SA/EF

ELECTROLUX EER75STM

WHIRLPOOL BLF8001 W

HOOVER AT70_ATSG 011

ROWENTA RO3927 EA

BRAUN 3010 BT 

ELECTROLUX EWS1276CI

BOSCH TAS1407

WHIRLPOOL TDLR55111

LG F74U2QCN2

TEFAL FV3777

BOSCH TLB5000

ROWENTA CF8214F0 ROWENTA CV5362F5

ELECTROLUX EWT1266ESW

Kombinovaná chladnička, NoFrost so systémom 
All-around, invertorový kompresor, rýchle 
mrazenie, zóna Fresh pre účinnú ochranu 
čerstvosti, zásuvka na ovocie a zeleninu, 
signalizácia otvorených dverí, LED osvetlenie, 
kapacita zmrazovania 13 kg/24 hod.,   
rozmer (Š x V x H): 59,5 x 201 x 67,5 cm

Akumulátorový tyčový vysávač 2 v 1 s LED 
osvetlením, na jedno nabitie až 35 min. prevádzky, 
dosiahne aj na ťažkodostupné miesta, rotačná kefa 
s jednoduchým čistením, Li-Ion batéria Sony 18V

Kombinovaná chladnička v dizajne NEO 
BASIC, kapacita zmrazovania 5 kg/24 
hod.,akumulačná doba 24 h.,    
5 rokov záruka na kompresor,    
rozmery (V x Š x H): 188,5 x 59,5 x 64 cm

Vreckový vysávač s dosahom až 11 m 
a bohatým príslušenstvom pre všetky typy 
podláh, teleskopická trubica,   
vrecko na prach 5 l, hlučnosť 76 dB(A)

Podlahový vysávač s vysokou účinnosťou 
AAA, dosah 8,8 m, objem vrecka na prach 3 l, 
hlučnosť 75 dB (A), predný ochranný nárazník, 
teleskopická kovová trubica, kefy na podlahu,  
2 v 1 štrbinová hubica, vrecko Hygiene+

Holiaci strojček a zastrihávač v jednom, pre mokré aj suché holenie, 
s ktorým sa oholíte už po 5 min. nabíjania, trojitý holiaci systém  
(2x planžeta SensoFoil™ + 1x zastrihávacia lišta s hrebienkom Micro 
Comb), zastrihávacie nastavce 1 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, 7 mm

Spredu plnená práčka, ktorá sama rozpozná 
množstvo bielizne vďaka Fuzzy Logic a upraví 
množstvo vody aj dĺžku pracieho cyklu, krátky 
program, invertorový motor pre tichý chod a extra 
výkon, rozmery (V x Š x H): 85 x 59,5 x 49,1 cm

Patentovaná technológia INTELLIBREW™: prístroj 
sám rozpozná a uvarí nápoj podľa údajov, ktoré 
si načíta z čiarového kódu na kapsli. Inovatívna 
technológia ohrievania: zohreje sa iba potrebné 
množstvo vody. Jedinečný systém prietokového 
ohrievača. Výškovo nastaviteľný a odoberateľný 
podstavec na šálky. Kompaktná veľkosť.

Zhora plnená práčka, s automatickým rozpoznaním 
množstva bielizne, pričom dokáže ušetriť až 50% 
energie, vody a času. Denný program, funkcia 
prevetrávania, rozmery (V x Š x H): 90 x 40 x 60 cm

Spredu plnená práčka, ktorá sama rozpozná 
množstvo bielizne a upraví prací cyklus -  Fuzzy 
Logic, pridávnie bielizne počas prania, Smart 
ThinQ - pridávanie nových programov cez 
NFC, krátky program, TurboWash™ - silné 
sprchovanie, úspora času, vody a energie, 
invertorový motor s priamym pohonom pre extra 
tichý chod, rozmery (V x Š x H): 85 x 605 x 56 cm

Naparovacia žehlička s nepriľnavou 
keramickou plochou, odvápňovací systém, 
variabilná para 0-30g/min., parný ráz 110g/
min., vertikálne naparovanie, nádržka 300 ml

Žehlička na suché žehlenie so žehliacou 
plochou Palladium - glissée, kropenie 
s odnímateľným zásobníkom, plynulá regulácia 
teploty, textilný kábel 1.9 m

Sušič vlasov s troma stupňami rýchlosti / teploty, studený vzduch 
pre fixáciu účesu, koncentrátor vzduchu pre presné sušenie, napájací 
kábel 1,8 m

Kulmofén s keramickým povrchom 
šetrný k Vašim vlasom, 2 stupne teploty 
a 2 rýchlosti, 3 nástavce, horúci alebo 
studený vzduch, kábel otočný o 360° 
so závesným očkom.

Zhora plnená práčka, ktorá sama rozpozná 
množstvo bielizne vďaka Fuzzy Logic a upraví 
množstvo vody, navyše je vybavená jemným 
otváraním bubna pre maximálnu bezpečnosť, 
rozmery (V x Š x H): 89 x 40 x 60 cm

A+++
trieda

A+
trieda

175 kWh

ROK

309 kWh

ROK

267/98 L
objem

228/111 L
objem

NO
FROST

AKU

Wet&Dry AKU

2300 W700 W

1300 W750 W

1200 W 1700 W

DARČEK
ručný parný čistič

A+++
trieda

6. 

zmysel

5,5 kg 

kapacita
6 kg 

kapacita

7 kg 

kapacita
7 kg 

kapacita

A++
trieda

A+++
trieda

A+++
trieda

A+++
trieda

160 kWh

ROK
150 kWh

ROK

148 kWh

ROK
104 kWh

ROK

8000 L
ROK

8990 L
ROK

9999 L
ROK

8500 L
ROK

1100
Ot./min

1200
Ot./min

1200
Ot./min

1400
Ot./min

RÚRY NA PEČENIE

- určite oceníte ak sa rúra jednoducho udržiava čistá. K tomu Vám pomôžu funkcie ako 
pyrolytické čistenie, parné čistenie alebo ak má rúra katalytické steny, prípadne ak je 
vnútorná strana dvierok celosklenená bez prelisov a drážok.

- teleskopický výsuv Vám pomôže bezpečne a pohodlne manipulovať s plechom 
na pečenie.

Viac tipov a rád nájdete na www.euronics.sk/aktuality/vstavenespotrebice



2x
USB

A+
trieda

3x
HDMIWi-FiUHD 2x

USB
A+

trieda
2x

HDMIWi-FiFullHD

50” / 126 cm

PANASONIC TX-58EX703E

PHILIPS 50PUS6162

LENOVO IdeaCentre AiO 520-22

LENOVO IdeaPad 320-15IAP

LG 49UJ701V

SONY KDL40WE665

HP 20-c006nc

ASUS X541NA-GQ088T

LG 32LJ510U

ASUS X542UQ-DM046T

HP 15-ra041nc

UHD SMART TV s výnimočným kontratsom a možnosťou prispôsobiť dizajnový stojan 
Vášmu štýlu, 4K HDR, DVB-T/T2/S2/C, Local Dimming, nahrávanie vysielania na USB, DLNA, 
streamovacie aplikácie, 3x USB, 3x HDMI, Cl + slot, Energetická trieda A

UHD SMART TV, DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2, Pixel Plus Ultra 
HD, Micro Dimming, nahrávanie vysielania cez USB,  
podpora H.265 HEVC, Natural Motion Picture, HDR Plusa

Počítač všetko v jednom s 21,5” FullHD displejom 
1920x1080, procesorom Intel® Core™ i3-6006U, 4GB RAM, 
1TB pevný disk, grafika AMD Radeon™ 530 2GB, DVDRW, 
USB 3.0, Windows 10

15.6” FHD displej, Intel Celeron N3450, 4GB RAM,  
128GB SSD, Windows 10

4K SMART LED TV, DLNA, HEVC (H.265 kodek), zvuk Harman/Kardon, nahrávanie  
TV vysielania cez USB, Magic Zoom, Active HDR, Magický ovládač, DVB-T2/C/S2

LED FULL HD SMART TV, Motionflow XR 400Hz, DLNA, 
nahrávanie TV vysielania cez USB, X-Reality Pro,  
True Cinema, Cl slot, DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Počítač všetko v jednom s 19,5” HD+ displejom,  
4GB RAM, 1TB HDD, DVD, WiFi, Bluetooth, Windows 10

15.6” HD displej, Intel Pentium® Quad-Core N4200,  
4GB RAM, 1TB HDD, DVD, Windows 10

LED TV s Full LED podsvietením, DVB-T/T2/C/S/S2, 
Cl slot, HEVC (H.265 kodek), Color Master Engine, 
Virtual Surround, nahrávanie vysielania cez USB

15.6” FHD matný displej, Intel Core i5-7200U, 8GB RAM, 
256GB SSD, GeForce 940MX 2GB, DVD, Windows 10

Základný notebook 15,6” HD displej, Intel Celeron 
N3060, 4GB RAM, 500GB pevný disk, DVD-RW,  
Windows 10

769€
76,90€/mes.

479€
47,90€/mes.

569€
56,90€/mes.

385€
38,50€/mes.

409€
40,90€/mes.

419€
41,90€/mes.

379€
37,90€/mes.

199€
19,90€/mes.

629€
62,90€/mes.

329€
32,90€/mes.

699€
69,90€/mes.

50” / 126 cm

699€

55” / 139 cm

499€

55” / 138 cm

849€

1x
USB

A+
trieda

2x
HDMI

32” / 80 cm

40” / 102 cm

3x
USB

A
trieda

3x
HDMIWi-FiUHD 2x

USB
A

trieda
4x

HDMIWi-FiUHD

58” / 143 cm

49” / 123 cm

O aktuálnej dostupnosti letákových výrobkov sa môžete vopred informovať na telefónnych číslach jednotlivých predajcov uvedených v letáku. Ak sa výrobok uverejnený v letáku nenachádza v predajni uvedenej v zozname predajní, predajňa zabezpečí dodanie požadovaného výrobku 
do predajne. Technické parametre a vyobrazenia výrobkov sú prevzaté od výrobcov. Chyby a omyly v texte, cenách a technickom popise sú vyhradené. Niektoré obrázky môžu byť len ilustračné. Ceny výrobkov sú uvedené vrátane DPH. Poskytované služby nemusia byť dostupné  
vo všetkých predajniach v plnom rozsahu. Vydavateľ letáku: Euronics SK a.s., Farského 26, 851 01 Bratislava. Ceny uvedené v letáku nie sú platné pre e-shopy členov Euronics SK, a.s. ale len pre ich kamenné predajne.

Prispôsobte si stojan TV 
podľa potreby.

Intel
Core-i3

Intel
Celeron

Intel
Core-i5

Intel
Quad-Core

Intel
Celeron

1TB
HDD

1TB
HDD

256GB
SSD

1TB
HDD

500GB
HDD

4GB
RAM

4GB
RAM

8GB
RAM

4GB
RAM

4GB
RAM

Intel
Celeron

128GB
SSD

4GB
RAM

B
trieda

55" / 139 cm

TV OLED Panasonic TX-55EZ950E
Prvotriedny OLED televízor 4K PRO HDR s uhlopriečkou 55 palcov. Certifikácia Ultra HD 
Premium a THX, obrazový procesor HCX2 vyladený v Hollywoode pre skvelé filmové zážitky.

Panasonic OLED TV TX-55EZ950E

2099€«
209,90€/mes.

Twin
Tuner

Wi-Fi

UHD
4K

665€ 669€


