
3 399zł
73,98 zł × 50 rat  RRSO 0%

Lodówka Side by Side 
RS50N3513SA

Stal nierdzewna, No Frost, automatyczna 
kostkarka do lodu, funkcja „wakacje”, system  
All Around Cooling, kompresor Digital Inverter

 179 cm    A+

System All-Around Cooling – zapewnia dotarcie 
chłodnego powietrza do każdego zakamarka 
lodówki. Zimne powietrze jest wydmuchiwane 
przez liczne otwory znajdujące się na poziomie 
każdej półki, dzięki czemu w lodówce panuje stała 
temperatura, a żywność pozostaje świeża. 

Kompresor Digital Inverter automatycznie 
dopasowuje prędkość pracy do realnego 
zapotrzebowania na chłodzenie. Urządzenie pobiera 
mniej energii, pracuje ciszej i wolniej się zużywa,  
co przekłada się na większą trwałość. 

RÓWNOMIERNE CHŁODZENIE
ALL-AROUND COOLING 

INTELIGENTNE DZIAŁANIE,  
DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ
KOMPRESOR DIGITAL INVERTER 
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PORADY DOTYCZĄCE WYBORU  
i UŻYTKOWANIA SPRZĘTÓW

URZĄDZENIA
ENERGOOSZCZĘDNE
ZADBAJ O SIEBIE I ŚRODOWISKO

Lodówka jest jednym z domowych sprzętów, który działa niemal 
nieustannie. Wyłącza się ją zwykle w czasie mycia czy długiego wyjazdu. 
Zastanawiasz się, ile prądu pobiera lodówka i w jaki sposób można go 
zaoszczędzić w codziennym użytkowaniu?

Co wpływa na ilość zużywanego prądu przez lodówkę?

Wpływ na to ma nie tylko model, rodzaj i klasa energetyczna lodówki, 
ale także sposób jej użytkowania, ustawienie czy wypełnienie komory 
chłodzącej. Jeśli uważasz, że Twój sprzęt pobiera zbyt dużo prądu, zwróć 
uwagę na to, jak z niego korzystasz. Ważne jest ustawienie mocy lodówki, 
sposób wypełnienia komory i zamrażalnika, częstotliwość  
i długość otwierania jej drzwi, czy jest regularnie rozmrażana i jakie są 
Twoje przyzwyczajenia związane z przechowywaniem czy rozmrażaniem 
produktów spożywczych.

Dlaczego twoja lodówka zużywa więcej prądu niż podaje producent?

Producenci, wyliczając dobowe czy roczne zużycie prądu przez lodówkę, 
biorą pod uwagę jej użytkowanie zgodne z zaleceniami, a więc prawidłowe 
ustawienie względem źródeł ciepła, odpowiednie wypełnienie produktami 
spożywczymi czy średnie ustawienie mocy. W rzeczywistości, zwłaszcza 
w małych kuchniach czy aneksach kuchennych, lodówka ustawiona jest 
blisko rur centralnego ogrzewania czy gotujących się na kuchence posiłków 
– a to wymusza częste chłodzenie. 

Co mogę zrobić, żeby zmniejszyć zużycie energii?

Niebagatelne znaczenie mają Twoje przyzwyczajenia. Nie powinno 
się wkładać ciepłych i gorących posiłków do zimnego wnętrza, bo to 
zwiększa zużycie prądu przez lodówkę. Z kolei zamarznięte produkty 
wyjęte z komory zamrażalnika warto umieszczać w lodówce, by wchłaniały 

ciepło z wnętrza, a wydzielały chłód. Ustawienie optymalnej temperatury 
względem wypełnienia drzwi i półek wpływa na niższe zużycie prądu przez 
lodówkę. Istotne jest także jej odszranianie i czyszczenie. Im dłużej lodówka 
pozostaje wyłączona z prądu, tym więcej potrzebuje czasu, by wychłodzić 
obie komory do odpowiednio niskiej temperatury. 

Na co zwrócić uwagę przy kupnie nowej lodówki?

Klasa energetyczna to parametr określający zużycie prądu przez 
urządzenie zgodnie z unijnymi dyrektywami. Wskazuje on efektywność 
i oszczędność produktu, dzięki czemu jesteś w stanie wybrać sprzęt 
najbardziej odpowiadający Twoim potrzebom. Dzięki tej informacji nie tylko 
oszczędzasz pieniądze, lecz także – dbasz o środowisko naturalne.

A (w tym także A+, A++ oraz A+++) to klasa urządzeń, które zużywają 
najmniej energii, są zatem najbardziej opłacalne dla użytkownika.  
Klasa G jest natomiast najmniej ekonomiczna i występuje już bardzo rzadko. 
Zasadniczo do częstego użytku domowego warto wybierać urządzenia  
z zakresu klas od A do D. Fakty są bowiem niepodważalne: im wyższa klasa 
energetyczna, tym oszczędniejsze działanie.

Wydaje Ci się, że dodawanie „plusów” jest niepotrzebnym mnożeniem 
oznaczeń? Nic bardziej mylnego! Przy dzisiejszym tempie rozwoju 
technologii producenci co chwilę są w stanie podnosić funkcjonalność 
urządzeń. Stąd też widoczne różnice: urządzenia klasy A+++ oszczędzają 
nawet o 45% energii więcej od urządzeń klasy A. Przy urządzeniach  
z jednym + jest to różnica o wartości ok. 25%.

Zobacz wszystkie porady na 
euro.com.pl/poradnikiWybierz odpowiednią kategorię tematyczną i dowiedz się więcej.
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Stal nierdzewna, No Frost, system FreshSense, 
komora świeżości VitaFresh,  
system Multi Airflow 

 203 cm   A++

2 199 zł
43,98 zł × 50 rat  RRSO 0%

Lodówka
KGN39MLER

Stal nierdzewna, No Frost, system FreshSense, 
komora świeżości VitaFresh,  
system Multi Airflow

 186 cm   A++

1 799 zł
35,98 zł × 50 rat  RRSO 0%

Lodówka
KGN36KLEB

Szerokość 70 cm, kolor czarne szkło,  
No Frost, filtr antybakteryjny Air Freshfilter,  
komora świeżości VitaFresh Plus, VarioZone, 
system Multi Airflow

 203 cm   A++

3 499 zł
69,98 zł × 50 rat  RRSO 0%

Lodówka
KGN49LB30 

Stal nierdzewna, No Frost, system MultiAirflow, 
komora świeżości VitaFresh, system FreshSense,  
powłoka AntiFingerprint

 203 cm   A+++

2 599 zł
51,98 zł × 50 rat  RRSO 0%

Lodówka
KGN39MIDA

KGN49XI30 – Stal nierdzewna

2 999zł
59,98 zł × 50 rat RRSO 0%

Technologia VitaFresh plus
Chłodziarko-zamrażarki marki Bosch No Frost z technologią VitaFresh plus pozwalają  
na przechowywanie żywności nawet dwukrotnie dłużej, zachowując pełnię wartości  
odżywczych i walory smakowe.Wygoda i oszczędność czasu.
Tylko świeża żywność jest naprawdę zdrowa i smaczna. Jej jakość, sposób produkcji,  
odpowiedni transport i sposób przechowywania mają znaczenie zarówno dla smaku,  
jak i wartości odżywczych. Dlatego inżynierowie marki Bosch w chłodziarko-zamrażarkach 
Serie | 6 zastosowali VitaFresh plus – specjalną komorę świeżości, która składa się  
z dwóch stref – suchej i wilgotnej. Strefa sucha nadaje się idealnie do przechowywania  
serów, mięsa i ryb. Strefa wilgotna zapewnia doskonałe warunki dla owoców i warzyw,  
a także pozwala zachować ich świeżość, smak i wartości odżywcze na dłużej.

Zawsze aktualne ceny na euro.com.pl
Zeskanuj kod. 

Jak korzystać z kodów QR?
1. Uruchom aplikację do odczytu kodów QR w swoim smartfonie lub tablecie.
2. Przytrzymaj urządzenie nad kodem tak by był widoczny w całości dla kamery.
3. Po wykryciu kodu przez urządzenie zakaceptuj przejście na stronę.
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Kolor grafitowa stal, No Frost, automatyczna kostkarka 
do lodu, dystrybutor wody, funkcja „wakacje”,  
technologia Space Max, Twin Cooling System,  
kompresor Digital Inverter

 178 cm A+

3 999 zł
79,98 zł × 50 rat RRSO 0%

Lodówka Side by Side
RS68N8220B

Technologia Space Max zapewnia jeszcze większą 
pojemność przestrzeni użytkowej –  więcej miejsca 
na jedzenie i napoje. Jest to możliwe dzięki  
wysoce wydajnemu systemowi izolacyjnemu,  
który spowodował, że ścianki lodówki są cieńsze.

DUŻA POJEMNOŚĆ
Technologia SpaceMax™

Kolor grafitowa stal, No Frost, system Multi Flow, 
komora świeżości Fresh Zone i CoolSelect Duo, 
kompresor Digital Inverter, technologia  
Space Max, system All Around Cooling

 201 cm A+++

2 199 zł
43,98 zł × 50 rat  RRSO 0%

Lodówka
RB37J501MB1

Kolor czarne szkło, No Frost, technologia 
Space Max, komora świeżości Fresh Zone,  
kompresor Digital Inverter,  
wnętrze Metal Cooling, system Multi Flow

 201 cm A+++

3 499 zł
69,98 zł × 50 rat  RRSO 0%

Lodówka
RB37K63632

JAK MOGĘ POMÓC?
Jak przechowywać jedzenie 
i czyścić lodówkę?

RB37J501MW – kolor biały

2 199zł
43,98 zł × 50 rat RRSO 0%

Dowiedz się więcej na kanale YouTube 
Jak mogę pomóc?
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Metal Cooling, metalowe wykończenie tylnej 
ścianki chłodziarki, które zapewnia lepszą  
izolację i ogranicza wahania temperatury  
zapewniając szybszy powrót temperatury  
do pozycji wyjściowej po otwarciu drzwi

OPTYMALNA TEMPERATURA
Metal Cooling

Wnętrze Metal Cooling, No Frost, kompresor 
Digital Inverter, szuflada Fresh Zone, komora 
świeżości Fresh Zone, technologia Space Max, 
system All Around Cooling, funkcja „wakacje” 

 178 cm A++

2 599 zł
51,98 zł × 50 rat  RRSO 0%

Lodówka do zabudowy
BRB260035WW

Cool Select Plus, funkcja „wakacje”,  
komora świeżości Fresh Zone, kompresor 
Digital Inverter, wnętrze Metal Cooling,  
system All Around Cooling

 201,5 cm A++

3 599 zł
71,98 zł × 50 rat  RRSO 0%

Lodówka do obudowy
RB36R8837S

Stal nierdzewna, No Frost, Cool Select Plus,  
funkcja „wakacje”, komora świeżości Fresh Zone,  
kompresor Digital Inverter, Twin Cooling System,  
wnętrze Metal Cooling

 201,5 cm A+++

3 799 zł
75,98 zł × 50 rat RRSO 0%

Lodówka 
RB41R7839S

DARMOWY TRANSPORT SPRZĘTU AGD
Dowiedz się więcej na 
euro.com.pl/dostawa

Kupując sprzęt AGD w Euro, możesz również  
bezpłatnie oddać zużyte urządzenie do utylizacji.

5

AGD_Chlodnictwo LATO 2019.indd   5 13.06.2019   15:28



To proste rozwiązanie zastosowane w lodówce  
VacPac Pro przedłuża świeżość i okres przechowywania 
produktów, zapobiega ich wysychaniu, rozwojowi bakterii 
oraz powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Zapakowane 
próżniowo produkty można gotować metodą sous vide.

System pakowania 
próżniowego

Szerokość 91 cm, kolor Dark Inox, Advanced 
Cooling System, Advanced No Frost, komora 
świeżości, zgrzewarka próżniowa VacPacPro, 
pochłaniacz zapachów, OptiFresh, AdaptiZone

 185 cm A++

6 999 zł
139,98 zł × 50 rat  RRSO 0%

Lodówka typu French Door
SJ-F2560EVA-EU 

Szerokość 60 cm, stal nierdzewna, Advanced 
No Frost, funkcja Eco, funkcja „wakacje”,  
GentleAirFlow, pochłaniacz zapachów,  
OptiFresh, AdaptiLift, ZeroDegreeZone,  
AdaptiShelf, twin LED 

 186 cm A++

1 799 zł
35,98 zł × 50 rat  RRSO 0%

Lodówka
SJ-BA31IHXI2-EU

Szerokość 54 cm, kolor Inox Look, AdaptiLift,  
Advanced No Frost, funkcja ECO, OptiFresh, 
półka na butelki

 180 cm A+

1 399 zł
27,98 zł × 50 rat  RRSO 0%

Lodówka
SJ-BA05DMXL1-EU 

Szerokość 54 cm, kolor srebrny,  
No Frost, komora świeżości, system Multiflow, 
pochłaniacz zapachów, ręczna kostkarka 
twistowa, technologia J‐Tech Inverter,  
Hybrid Cooling System

 156 cm A++

1 499 zł
29,98 zł × 50 rat  RRSO 0%

Lodówka
SJ-X300SL

SJ-F2560EVI – stal nierdzewna

6 499zł
129,98 zł × 50 rat RRSO 0%

SJ-BA05DMXW1 – kolor biały

1 299zł
25,98 zł × 50 rat RRSO 0%

SJ-BA31IHXA2-EU – kolor Dark Inox

SJ-BA31IHXW2-EU – kolor biały

1 899zł
37,98 zł × 50 rat RRSO 0%

1 699zł
33,98 zł × 50 rat RRSO 0%

JAK WYBRAĆ LODÓWKĘ? 10 PRAKTYCZNYCH PORAD
Podpowiadamy, jak zabrać się do wyboru lodówki 
i o czym pamiętać – sprawdź nasze wskazówki!

Dowiedz się więcej na 
euro.com.pl/poradnikiagd
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Świeże owoce i warzywa zawsze pod ręką? Nie musisz 
już codziennie chodzić do sklepu, kiedy masz pojemnik 
VitControl! Specjalny suwak regulacji poziomu wilgotności 
pozwoli Ci idealnie dopasować warunki przechowywania 
produktów do zaleceń – zmniejszać wilgotność  
dla owoców i zwiększać dla warzyw. A wszystko po to,  
by jak najdłużej były świeże i apetyczne! Możesz robić 
zakupy rzadziej, a Twoje produkty na dłużej pozostaną  
w dobrej kondycji. Oszczędzasz czas i pieniądze!

VitControl

FK3356T4DFZ – kolor biały

1 599zł
31,98 zł × 50 rat RRSO 0%

No Frost,  pojemnik VitControl,  
sterowanie Full InsideControl,  
bambusowa deska do wina i serów,  
kolorowe szuflady w komorze zamrażarki

 178 cm A++

2 399 zł
47,98 zł × 50 rat  RRSO 0%

Lodówka do zabudowy
BK31954DFVCAA

Kolor czarne szkło, pojemnik VitControl,  
No Frost, komora świeżości Fresh Zone,  
sterowanie SensorControl, funkcja Eco,  
system AirFlow, funkcja „wakacje”

 185 cm A++

2 499 zł
49,98 zł × 50 rat  RRSO 0%

Lodówka
FK3356.4GBDFZAA 

Stal nierdzewna, No Frost, pojemnik VitControl, 
komora świeżości Fresh Zone, funkcja Eco, 
sterowanie SensorControl, funkcja „wakacje” 

 185 cm A+

1 699 zł
33,98 zł × 50 rat  RRSO 0%

Lodówka
FK3356T.4DFX

Karta upominkowa 
200 zł

Karta upominkowa 
100 zł

Karta upominkowa 
200 zł

Szerokośc 54 cm, kolor czarny inox,  
No Frost, pojemnik VitControl Plus,  
sterowanie Simple InsideControl

 170 cm A++

1 699 zł
33,98 zł × 50 rat  RRSO 0%

Lodówka
FK2695.4FTHAA

Karta upominkowa 
150 zł

NIE DAJ SIĘ ZASKOCZYĆ NIESPODZIEWANYM WYDATKOM, 
BĄDŹ SPRYTNY I UBEZPIECZ SIĘ!

Dowiedz się więcej na 
euro.com.pl/ubezpieczeniaPrzedłuż Gwarancję® abyś za naprawy nie płacił z własnej kieszeni.
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W nowych lodówkach Whirlpool W Collection Total No Frost  
owoce i warzywa pozostaną świeże do 15 dni*,  
dzięki szufladzie Fresh Box+ z regulacją wilgotności.  
Dzięki suwakowi możesz ustawić poziom wilgotności  
odpowiedni dla przechowywanych artykułów i nic się nie zmarnuje.
*  Na podstawie utraty wagi i jakości wizualnej powszechnie wykorzystywanych owoców i warzyw. 

Test wewnętrzny.

Świeżość do 15 dni – Fresh Box+

Szerokośc 70 cm, stal nierdzewna, No Frost, 
system Multiflow, technologia 6. Zmysł, 
komora FreshZone, filtr antybakteryjny

 195 cm A+++

2 699 zł
53,98 zł × 50 rat  RRSO 0%

Lodówka
BTNF5323OX

Pojemność 300 l, technologia 6. Zmysł,  
funkcja Fresh Control

 193,5 cm A++

2 699 zł
53,98 zł × 50 rat  RRSO 0%

Lodówka do zabudowy
ART9620A++NF

Kolor czarny, No Frost, dystrybutor i filtr wody,  
system Multiflow, technologia 6. Zmysł,  
szuflada Fresh Box+ 0ºC do przechowywania 
świeżego mięsa i ryb

 201 cm A++

2 099 zł
41,98 zł × 50 rat  RRSO 0%

Lodówka
W7921OKAQUA W Collection

Stal nierdzewna, No Frost, system Multiflow, 
powłoka Antifingerprints, technologia 6. Zmysł, 
szuflada Fresh Box+ 0ºC do przechowywania 
świeżego mięsa i ryb 

 189 cm A+++

2 199 zł
43,98 zł × 50 rat  RRSO 0%

Lodówka
W7831TOXH W Collection

8

Wszyskie zakupy z katalogu powyżej 300 zł możesz rozłożyć na 50 lekkich ratek 0%. 
Cały proces jest łatwy i prosty – wystarczy dowód osobisty i minimum formalności. RRSO 0%.

RATKA LEKKA JAK PIÓRKO!
Dowiedz się więcej na 

euro.com.pl/raty
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Chciałbyś wyposażyć swoich pracowników w urządzenia, które umilą im pracę, 
lecz brakuje Ci na to środków? Poznaj zalety leasingu sprzętów AGD.
Zobacz, co może zyskać Twoja firma, jeśli zdecydujesz się na to rozwiązanie.

ŁATWY LEASING DLA FIRM

999zł
19,98 zł × 50 rat RRSO 0%

CCBS5154W – kolor biały

Szerokość 55 cm, kolor biały,  pojemność 233 l,  
SmartFrost, oświetlenie LED, automatyczne  
odszranianie chłodziarki, poziom szumu 39 dB (A)

 140 cm A++

999 zł
19,98 zł × 50 rat  RRSO 0%

Chłodziarko-zamrażarka
CT 2531

Szerokość 55 cm, pojemność 265 l,  
kolor Stainless Steel Look (srebrny), SmartFrost, 
oświetlenie LED, automatyczne odszranianie 
chłodziarki, poziom szumu 39 dB (A)

 161 cm A++

1 499 zł
29,98 zł × 50 rat  RRSO 0%

Chłodziarko-zamrażarka
CUel 2831

Szerokość 55 cm, kolor srebrny, oświetlenie 
ledowe, szuflada do przechowywania warzyw

 150 cm A++

1 099 zł
21,98 zł × 50 rat  RRSO 0%

Lodówka
CCBS5154X 

Kolor czarne szkło, silnik inwerterowy 
No Frost, komora świeżości, system Multiflow, 
tryb wakacyjny (holiday), funkcja Eco

 185,5 cm A++

1 999 zł
39,98 zł × 50 rat  RRSO 0%

Lodówka
CMGN6184B

CMGN6184S – srebrne szkło

CMGN6184W – białe szkło

1 999zł
39,98 zł × 50 rat RRSO 0%

1 999zł
39,98 zł × 50 rat RRSO 0%

Dowiedz się więcej na 
euro.com.pl/leasing

9
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Technologia DoorCooling+™

Kolor Matt Black Steel, pojemność 384 l,  
No Frost, kompresor liniowy Inverter Linear, 
system Multi Airflow, komora świeżości Fresh 
Converter i Fresh Balancer, technologia  
DoorCooling, składana półka, Smart ThinQ™  
– regulacja temperatury, eskspresowe mrożenie 
i diagnostyka za pomocą smartfona

 203 cm   A+++

2 699 zł
53,98 zł × 50 rat  RRSO 0%

Lodówka
GBB72MCDFN

Kolor czarny połysk, pojemność 341 l, No Frost, 
kompresor liniowy Inverter Linear, technologia 
DoorCooling, komora świeżości, wyświetlacz 
zewnętrzny dotykowy, Smart ThinQ™  
– regulacja temperatury, eskspresowe mrożenie  
i diagnostyka za pomocą smartfona

186 cm  A++

2 199 zł
43,98 zł × 50 rat  RRSO 0%

Lodówka
GBB61BLHZN

Kolor Inox szczotkowana stal, pojemność 384 l,  
No Frost, kompresor liniowy Inverter Linear, 
technologia DoorCooling, komora świeżości 
Fresh Converter i Fresh Balancer, system  
Multi Airflow, wyświetlacz Metal Touch,  
składana półka, Smart ThinQ™ – regulacja  
temperatury, eskspresowe mrożenie  
i diagnostyka za pomocą smartfona

 203 cm   A+++ (-20%)

3 699 zł
73,98 zł × 50 rat  RRSO 0%

Lodówka
GBB92STAQP 

Kolor biały, pojemność 384 l, No Frost,  
kompresor liniowy Inverter Linear,  
komora świeżości Fresh Converter  
i Fresh Balancer, technologia DoorCooling,  
system Multi Airflow, składana półka,  
Smart ThinQ™ – regulacja temperatury,  
eskspresowe mrożenie i diagnostyka  
za pomocą smartfona

 203 cm   A+++

2 499 zł
49,98 zł × 50 rat  RRSO 0%

Lodówka
GBB72SWDFN

Czy wiesz, że lodówka traci najwięcej energii po jej otwarciu,  
by doprowadzić temperaturę w swoim wnętrzu do optymalnej?
Dzięki technologii kurtyny powietrznej Door Cooling+™ powietrze  
na drzwiach lodówki jest chłodzone szybciej nawet o 32% w stosunku  
do konwencjonalnych rozwiązań. Im szybciej temperatura wewnątrz lodówki 
wróci do optymalnej, tym mniej energii elektrycznej będzie potrzebne,  
by temperatura powietrza wewnątrz lodówki osiągnęła stan sprzed otwarcia.

TYLKO
36 dB

TYLKO
36 dB

TYLKO
36 dB

TYLKO
36 dB

Korzystaj, gdzie chcesz – Sklep lub Internet Bez zaświadczeń o zarobkach Kredyt do 31 tys. zł
Korzystaj, kiedy chcesz – 24/7 przez Internet  Bez pierwszej wpłaty  Niska miesięczna rata

ŁATWE RATY 0% RRSO 0% – KUPUJĄC NA RATY MOŻESZ WIĘCEJ!

10

Dowiedz się więcej na 
euro.com.pl/raty
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Zoodle to warzywne lub owocowe noodle, dzięki którym 
pożegnasz nudę w kuchni! Zoodlerem Philips przygotujesz 
zakręcone wege makarony, surówki, a także fantazyjnie 
udekorujesz potrawy oraz wyczarujesz pyszne desery.

WKRĘĆ SIĘ W ZOODLE 
I POŻEGNAJ NUDĘ W KUCHNI

Blender wysokoobrotowy próżniowy
HR3752/00

1 059 zł
21,18 zł × 50 rat  RRSO 0%

NOWOŚCI MAŁEGO AGD
BĄDŹ NA BIEŻĄCO !

Oczyszczacz powietrza
AC3256/10

1 799 zł
35,98 zł × 50 rat  RRSO 0%

Wydajność 397 m3/h   Powierzchnia do 47 m2

3-stopniowy system filtracji, rekomendacja Polskiego 
Towarzystwa Alergologicznego, czujnik oraz cyfrowy 
wyświetlacz cząsteczek PM2,5, usuwa do 99,97%  
zanieczyszczeń

Wyciskarka wolnoobrotowa
Viva HR1888/70

649 zł
12,98 zł × 50 rat  RRSO 0%

Duży otwór na produkty 70 mm, czyszczenie  
w 90 sekund, blokada kapania, możliwość mycia 
w zmywarce odłączanych elementów

Technologia próżniowa pozwala zachować 
więcej wartości odżywczych warzyw  
i owoców, 3 programy miksowania, wytrzymały 
tritanowy dzbanek, do 35 tys. obr./min., 
możliwość mycia w zmywarce

Blender ze spiralnym ostrzem do warzyw
HR2657/90

399 zł
7,98 zł × 50 rat  RRSO 0%

Duża moc – 800 W, spiralne ostrze do warzyw, 
3 grubości warzywnego makaronu: spaghetti, 
sprężynki i wstążki, komplet akcesoriów  
w zestawie

Dowiedz się więcej na 
euro.com.pl/wszystkoconowe
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NAJLEPSZA OFERTA USŁUG!

SILNIK O MOCY 1000 W
Szybko i wygodnie przygotujesz 
jednorazowo aż 2,7 kg lekkiego ciasta  
lub 1,9 kg ciasta drożdżowego.

POSTAW NA MOCNY SILNIK
Silnik to serce blendera. Ten o mocy  
1000 W gwarantuje niezawodną pracę  
oraz sprawia, że poradzi sobie nawet  
z największym kulinarnym wyzwaniem.

EASYARM LIFT
EasyArm Lift to jeszcze większa wygoda 
użytkowania urządzenia. Po naciśnięciu 
przycisku ramię robota podnosi się do góry.

SKRUSZ LÓD BLENDEREM
Drinki i koktajle smakują lepiej  
z kruszonym lodem.  
Specjalny nóż do krojenia lodu pomoże  
z łatwością uporać się z tym zadaniem.

Robot kuchenny
MUM58259

1 049 zł
20,98 zł × 50 rat  RRSO 0%

Moc 1000 W, planetarny ruch mieszadeł 3D,  
w zestawie: 3 końcówki do ubijania, zagniatania 
i mieszania, 5-funkcyjny rozdrabniacz (tarcza do 
tarcia ziemniaków na placki oraz 3 dodatkowe 
tarcze tnące i trące), maszynka do mielenia, 
mikser kielichowy, wyciskarka do cytrusów, misa 
ze stali szlachetnej o pojemności 3,9 litra

Blender
MS64M6170

299 zł

Moc 1000 W, 12 poziomów obrotów + funkcja 
turbo, w zestawie: końcówka do miksowania, 
końcówka do ubijania (trzepaczka), rozdrabniacz  
i specjalny nóż do kruszenia lodu, pojemnik  
do miksowania, możliwość mycia końcówek  
w zmywarce

Dowiedz się więcej na: 
euro.com.pl/1wizyta

• Transportujemy za darmo   • Wnosimy sprzęt do Twojego domu   •  Dopasowujemy termin dostawy do Twoich wymagań
•  Twój nowy sprzęt zainstalują certyfikowani technicy  •  Wykonujemy niezbędne testy bezpieczeństwa  •  Bezpłatnie odbieramy zużyty sprzęt w miejscu dostawy

TO WSZYSTKO PODCZAS JEDNEJ WIZYTY!
Według przeprowadzonych badań satysfakcji ponad 90% Klientów jest zadowolonych z jakości naszych usług!

RZED ZAKUPEM ZAWSZE SPRAWDŹ AKTUALNĄ CENĘ!!! Ceny prezentowane w MAGAZYNIE TECHNOLOGICZNYM są cenami obowiązującymi na dzień przekazania go do druku i w sklepie mogą być niższe. Codziennie porównujemy 
je z cenami konkurencji dbając o to, żebyście dostali możliwie najlepszą ofertę. Dlatego przed zakupem sprawdź aktualną cenę w sklepach Euro lub na euro.com.pl. Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów w procesie 
przygotowania katalogu do druku. Promocja ratalna obowiązuje od 08.07.2019  r. do 25.08.2019 r. i dotyczy towarów przy których znajduje się informacja o cenie towaru w rozbiciu na 50 rat. Reprezentatywny przykład dla wartości 
kredytu 4 750 zł: RRSO 0%; Całkowita kwota kredytu 4 750 zł; Całkowita kwota do zapłaty 4 750 zł; Stała stopa oprocentowania 0%; Całkowity koszt kredytu 0 zł; Czas obowiązywania umowy 50 miesięcy; Liczba rat 50; Wysokość 
raty 95 zł; O przyznaniu kredytu decyduje bank; Cena towaru/usługi wskazana jest w opisie; W imieniu Alior Bank S.A.; Santander Consumer Bank SA RTV Euro AGD umocowany jest do: zawierania oraz przyjmowania oświadczeń 
o odstąpieniu od umowy kredytowej.; „Zasady oferowania kredytów w sklepach RTV EURO AGD” dostępne w stoiskach obsługi ratalnej i na euro.com.pl.

PRZED ZAKUPEM ZAWSZE
SPRAWDŹ AKTUALNĄ CENĘ
NA EURO.COM.PL

MISA
DO LODÓW

ZA 1 zł
szczegóły

na euro.com.pl
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