
2 699zł
134,95 zł × 20 rat 

RRSO 0%
1 699zł
84,95 zł × 20 rat 
RRSO 0%

2 699zł
134,95 zł × 20 rat 

RRSO 0%

1 749 zł
87,45 zł × 20 rat  RRSO 0%

Szerokość 60 cm, Klasa A+++, 14 kompletów, 
turbosuszenie Zeolith, VarioSpeed Plus, szuflada na 
sztućce Vario3, AquaSensor, silnik bezszczotkowy, 
EcoSilence Drive, Extra dry, HygienaPlus, Machine Care

Zmywarka do zabudowy SMV68MX04E 

Do 40 minut pracy, higieniczne opróżnianie pojemnika  
na zanieczyszczenia, zaawansowany system filtracji, 
2 elektroszczotki i 4 akcesoria w zestawie

Odkurzacz bezprzewodowy V8 Absolute New Strefa FlexZone, pola Booster, funkcja Keep Warm

Płyta indukcyjna NZ64H57479K 

Technologia Dual Cook Flex, dzielone drzwi, klasa A, 
prowadnice teleskopowe, czyszczenie parą SteamClean

Piekarnik NV75N7646RB

DOM NA ŚWIĘTA JAK SPRYTNIE PRZYGOTOWAĆ SIĘ
DO ŚWIĄT WIELKANOCNYCH? 

Konkurs !!!
Dowiedz się więcej

NOWOŚĆ

ZOBACZ WIĘCEJ NA STRONIE EURO.COM.PL/DOMNASWIETA

TECHNO
AGD MAŁE I DUŻE

KUP TERAZ
NIE PŁAĆ  
DO WRZEŚNIA 

SZCZEGÓŁY  
NA STRONIE 2
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KONKURS NA DOMOWE PORADY, SPOSOBY  
NA SPRZĄTANIE I SPRYTNE GOTOWANIE! 

Kup dowolne produkty w promocji ratalnej 
z odroczoną płatnością, rozłóż zakupy  
na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą ratę  
zapłacisz dopiero we wrześniu!

Promocja ratalna na cały asortyment!

Jeśli znasz ciekawy, sprawdzony sposób na wyczyszczenie 
piekarnika, umycie lodówki czy usunięcie tłustych plam  
z dywanu, albo wiesz co zrobić aby babka świąteczna była 
pyszna i puszysta, to mamy coś dla Ciebie.

Weź udział w konkursie RTV Euro AGD „Dom na Święta”, wejdź 
na stronę euro.com.pl/domnaswieta i podziel się swoimi sprytnymi 
domowymi poradami. Do wygrania atrakcyjne nagrody!

Co tydzień wybierzemy i nagrodzimy 10 najciekawszych porad, 
które opublikujemy na stronie euro.com.pl. Spośród wszystkich 
nagrodzonych porad wybierzemy tą najlepszą, która otrzyma 
nagrodę główną, kartę podarunkową o wartości 5000 zł!

Regulamin konkursu dostępny w sklepach Euro i na euro.com.pl/domnaswieta

DOM NA ŚWIĘTA
JAK SPRYTNIE PRZYGOTOWAĆ SIĘ 
DO ŚWIĄT WIELKANOCNYCH?

„Idealnym dodatkiem do potraw wielkanocnych jest 
majonez i sosy na nim powstałe. Możesz zrobić  
w blenderze ręcznym majonez z żółtek i oleju,  
a np. dla urozmaicenia dodać trochę musztardy lub curry. 
Pamiętaj, aby tak przygotowany majonez przechowywać 
w lodówce nie dłużej niż 3 dni.”

Jasiek Kuroń
Kucharz, miłośnik polskiej kuchni

„Lodówka wymaga regularnego mycia: jeśli masz w niej tylko piwo i parówki wystarczy 
przemyć ją raz na kilka miesięcy, ale jeśli lubisz francuskie sery, tatara i wędzoną makrelę 
musisz to robić znacznie częściej. Lodówkę najpierw wyłączamy z prądu i opróżniamy,  
a produkty spożywcze zawijamy w koc termiczny (taki z apteki), żeby się nie ogrzewały. 
Używamy wyłącznie miękkiej ściereczki lub gąbki, żeby nie zarysować powierzchni.  
Ja myję lodówkę ciepłą wodą, ale można też użyć wody z octem. Szklane półki można 
włożyć do zmywarki (czasem wymaga to zdemontowania górnej półki tego urządzenia, 
żeby wszystko się pomieściło). Bardzo dokładnie trzeba wyczyścić mały otwór na tylnej 
ściance, którym spływa woda: czasem zatyka się on resztami trzymanych  
w lodówce warzyw, więc za pomocą wykałaczki albo patyczka do szaszłyka udrażniamy 
go starannie przy każdym myciu.”
Ula Pedantula
Ekspertka od rozsądnych porządków i sprytnego sprzątania

Regulamin promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl.

KUP TERAZ
NIE PŁAĆ

DO WRZEŚNIA! 
RRSO 0%
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 Szerokość 60 cm  14 kompletów

Klasa A++, technologia WaterWall, szuflada na sztućce, 
funkcja Multizone, Speed Booster, Zone Booster - podział 
na strefę intensywną i normalną

3 099 zł
154,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Zmywarka do zabudowy
DW60M9550BB

2 599 zł
129,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Wysokość 178 cm  No Frost

Metal Cooling – metalowy wewnętrzny tylny panel lodówki, 
kompresor Digital Inverter, szuflada Fresh Zone

Lodówka do zabudowy
BRB260035WW

4 pola Booster, 9 poziomów mocy grzania, automatyczne 
wyłączanie

1 399 zł
69,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Płyta indukcyjna
NZ64HM3707A

1

Kolor czarne szkło, technologia Dual Cook Flex, 
dzielone drzwi, prowadnice teleskopowe, 2 termoobiegi, 
czyszczenie parowe i katalityczne, klasa A

1 899 zł
94,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Piekarnik
NV70M3541RB

2

Piekarnik Dual Cook Flex™
Najnowsze piekarniki Dual Cook Flex™ wyposażone są w innowacyjne dzielone 
drzwi. To funkcjonalne rozwiązanie pozwala na pieczenie dań w aż czterech 
konfiguracjach: tylko w dolnej lub górnej części, w całości piekarnika lub dwóch 
dań jednocześnie w różnych trybach i temperaturach.  
Dzielone drzwi pozwalają wówczas na otwieranie tylko górnej części, 
pozostawiając zamkniętą dolną komorę.

1

2

Funkcja Keep Warm, pola Booster, strefa Flex 
Zone, Visual Flame - wirtualny płomień

2 899 zł
144,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Płyta indukcyjna
NZ64N9777BK

Czarne szkło, technologia Dual Cook Flex, dzielone 
drzwi, prowadnice teleskopowe, czyszczenie 
parowe i katalityczne, moduł WiFi, klasa A

2 899 zł
144,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Piekarnik
NV75N7647RS

3

Jasiek Kuroń
Kucharz, miłośnik polskiej kuchni

„Lodówka - warto zachować 
przestrzeń między produktami. 
Dłużej pozostają świeże. Poza 
tym, im mniej w lodówce tym 
mniej prądu żużywa.”

Ekspert radzi...
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 Szerokość 60 cm  13 kompletów

Klasa A++, szuflada Vario3, silnik inwerterowy iQDrive, 
VarioSpeed Plus, Machine Care, ExtraDry, AquaSensor

1 499 zł
74,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Zmywarka
SN236I01KE

Pola powerBoost, quickStart, combiZone, touchControl

* Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl

1 699 zł
84,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Płyta indukcyjna
ED631BSB5E

NOWOŚĆ

ZWROT 200 zł
NA KONTO*

1

Czarne szkło + stal nierdzewna, 10 programów auto, klasa A, 
prowadnice teleskopowe, czyszczenie EcoClean Plus, 
Termoobieg 3D Plus, SoftClose - miękkie domykanie drzwi

1 699 zł
84,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Piekarnik
HB357G2S0

2

Pola PowerBoost, timer, reStart, QuickStart, strefa 
FlexInduction, sensory smażenia

2 899 zł
144,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Płyta indukcyjna
EX651FEC1E

3

Czarne szkło + stal nierdzewna, termoobieg Eco i 4D, 
CookControl Plus, SoftClose - miękkie domykanie drzwi, 
czyszczenie pyrolityczne, prowadnice teleskopowe, klasa A+

2 999 zł
149,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Piekarnik
HB676G0S1

4

31

2 4

Zmywarka do zabudowy SR656X04TE 
Szerokość 45 cm w cenie 2199 zł

 Szerokość 60 cm  14 kompletów

Klasa A+++, suszenie EcoZeolith, VarioSpeed Plus, 
szuflada Vario3, silnik bezszczotkowy, AquaSensor, 
MachineCare, InfoLight

2 599 zł
129,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Zmywarka do zabudowy
SN675X03METurbosuszenie Zeolith

Zmywarki Siemens z systemem turbosuszenia Zeolith to urządzenia, które działają szybciej 
oraz zużywają wyjątkowo niewiele energii. Ukryte na dnie zmywarki granulki minerału 
współpracują aktywnie z urządzeniem przez cały czas jego użytkowania.Przy każdym cyklu 
zmywania podczas trybu suszenia wchłania on wilgoć i przekształca ją w ciepło, skutecznie 
wspomagając i przyspieszając ten proces. W następnym cyklu pod wpływem wysokiej 
temperatury mineral odsyskuje swoje właściwości i jest gotowy do wchłaniania wilgoci.

4

Jasiek Kuroń
Kucharz, miłośnik polskiej kuchni

„Płyty indukcyjne - łatwo  
je umyć i warto często to robić.  
Z powodu czystości 
oczywiście. Ponadto  
na lśniącej płycie łatwiej widać 
zanieczyszczenia, które pod 
ciężarem garnka mogą ją 
porysować.”

Ekspert radzi...
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Zmywarka do zabudowy
SPV66TX04E

Zmywarka
SMS68MI04E

Technologia suszenia Zeolith®, PerfectDry, 
AquaSensor, varioSpeed Plus, silnik 
inwerterowy EcoSilence Drive, szuflada na 
sztućce Vario3, strefa intensywna, powłoka 
antiFingerprint, ExtraDry

Klasa A++, VarioSpeed Plus, szuflada 
na sztućce Vario3, AquaSensor, silnik 
bezszczotkowy EcoSilence Drive, Extra dry, 
HygienaPlus, Machine Care

 Szerokość 60 cm   14 kompletów Szerokość 45 cm   10 kompletów

1 999 zł
99,95 zł × 20 rat  RRSO 0%

2 399 zł
119,95 zł × 20 rat  RRSO 0%

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

CombiZone, QuickStart, pola PowerBooster, reStart, timer   

1 699 zł
84,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Płyta indukcyjna PVS611FB1E

1

Podwójne pole CombiZone, DirectSelect, sensor smażenia

1 999 zł
99,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Płyta indukcyjna PVQ651FC5E

3

FlameSelect, żeliwne ruszty

1 099 zł
54,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Płyta gaz na szkle PPP6A6B90

5

Czarne szkło, termoobieg Eco i 4D, czyszczenie EcoClean,  
SoftClose - miękkie domykanie drzwi, klasa A+

2 199 zł
109,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Piekarnik HBG635BB1

2

Czarne szkło, klasa A+, czyszczenie pyrolityczne, 
10 programów automatycznych, SoftClose - miękkie 
domykanie drzwi, szybki nagrzew, termoobieg Eco i 4D

2 899 zł
144,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Piekarnik HBG675BB1

4

Czarne szkło lub stal nierdzewna, prowadnice teleskopowe, 
10 programów auto, termoobieg Eco i 4D, czyszczenie 
pyrolityczne, SoftClose - miękkie domykanie drzwi, klasa A

1 599 zł
79,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Piekarnik HBG5370B0/ HBG5370S0

6

1 2

3

5

4

6

Zmywarka do zabudowy SR656X04TE 
Szerokość 45 cm w cenie 2199 zł

ZWROT 200 zł
NA KONTO*

5

Ula Pedantula
Ekspertka od rozsądnych porządków i sprytnego sprzątania

„Piekarnik, który nie jest regularnie czyszczony potrafi być dużym utrapieniem. Żeby domyć go porządnie w środku najpierw 
zdemontuj boczne uchwyty na blachy (w większości piekarników są łatwo zdejmowane) i użyj mleczka do czyszczenia,  
ale zamiast gąbki wykorzystaj kulkę z folii aluminiowej. Taki „zestaw” nie porysuje powierzchni, a poradzi sobie z najbardziej 
zapieczonym brudem. Natomiast przy kolejnym pieczeniu zawsze zabezpieczaj spód piekarnika kawałkiem folii aluminiowej 
albo papieru do pieczenia, żeby spływający tłuszcz nie przypalał się na dnie. Po pieczeniu folię zwijamy, wyrzucamy  
i oszczędzamy sobie mnóstwo pracy!”

Ekspertka radzi...
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 Szerokość 60 cm   14 kompletów

TimeManager, XtraDry, technologia AirDry, SensorCotrol, 
szuflada na sztućce, 2-kolorowe wskaźniki pracy Beam 
on Floor

1 699 zł
84,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Zmywarka do zabudowy
EEM748210L

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Slim-Fit, Stop+GO, funkcja Brigde, funkcja Clever Heat, 
funkcja Hob2Hood - automatyczne uruchamianie okapu

1 499 zł
74,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Płyta indukcyjna
LIV63431BK

1

Czarne szkło, sterowanie sensorowe, automatyczne 
programy pieczenia, automatyczne wyłączanie, pieczenie 
z termosondą, system UltraFanPlus, VelvetClosing - 
miękkie domykanie drzwi, prowadnice teleskopowe, 
czyszczenie katalityczne, klasa A+

1 899 zł
94,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Piekarnik
EOA5751ZOZ

2

Wysokość 188 cm   Inteligentny No Frost

Strefa świeżości FreshZone, funkcja ActionCool,  
funkcja wakacje

2 999 zł
149,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Lodówka do zabudowy
ENN3054EOW

1

2

4 pola Booster, automatyczne wyłączanie, 
funkcja Hob2Hood - automatyczne 
uruchamianie okapu, funkcja Bridge

1 699 zł
84,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Płyta indukcyjna
CIV634

Stal nierdzewna + czarne szkło, pieczenie 
parowe - PureSteam, prowadnice teleskopowe, 
czyszczenie parowe, VelvetClosing - miękkie 
domykanie drzwi, klasa A+ 

2 999 zł
149,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Piekarnik parowy
EEB8587POX

6

Jasiek Kuroń
Kucharz, miłośnik polskiej kuchni

„Aby odgrzać pieczeń w piekarniku  
i nie tracić jej jakości warto 
skorzystać z opcji parowania  
w piekarniku. Jeżeli nie masz takiej 
opcji - wstaw miskę z wrzątkiem 
na dno piekarnika, włącz piekarnik 
„góra-dół” i odgrzej mięso.”

Ekspert radzi...
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 Szerokość 60 cm   14 kompletów

Klasa A+++, szuflada na sztućce, automatyka zmywania 
6.Zmysł, funkcja PowerClean Pro, opcja Turbo, silnik 
inwerterowy

1 799 zł
89,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Zmywarka do zabudowy
WIO3T223PFGE

NOWOŚĆ

 Szerokość 45 cm   10 kompletów

1 799 zł
89,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Zmywarka do zabudowy
WSIP4023PFE

NOWOŚĆ

 Szerokość 45 cm   10 kompletów

Klasa A+++, szuflada na sztućce, automatyka zmywania 
6.Zmysł, funkcja Multizone, funkcja PowerClean

1 599 zł
79,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Zmywarka
WSFO3034PFX

NOWOŚĆ

4 pola booster, funkcja FlexiCook - łączenie dwóch pól 
w jedno większe, timer

1 299 zł
64,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Płyta indukcyjna
ACM808BA

NOWOŚĆ

1

Czarne szkło, technologia 6.Zmysł, SoftClose - miękkie 
domykanie drzwi, czyszczenie katalityczne, prowadnice 
teleskopowe, klasa A+

1 249 zł
62,45 zł × 20 rat RRSO 0%

Piekarnik
OAKZ9 7921 CS NB

NOWOŚĆ

2

Pola Booster, strefa FlexiSide, technologia 
6.Zmysł, 6 programów automatycznych

1 599 zł
79,95 zł × 20 rat

RRSO 0%

Płyta indukcyjna
SMC604FNE

Stal nierdzewna + czarne szkło, klasa A+, 
czyszczenie parowe, SoftClose - miękkie 
domykanie drzwi, system Ready2Cook, 
technologia 6.Zmysł, termoobieg Eco

1 599 zł
79,95 zł × 20 rat

RRSO 0%

Piekarnik
W60M54SH

1

2

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

Whirlpool 6.Zmysł
Inteligentne urządzenia Whirlpool z technologią 6.Zmysł zrobią wszystko  
za Ciebie. Automatyka, korzystająca z odpowiednich czujników, zadba o dobór 
optymalnych parametrów pracy Twojego urządzenia. Pranie, mycie naczyń, 
pieczenie czy chłodzenie... Z Whirlpool 6.Zmysł zawsze masz gwarancję 
najlepszych rezultatów. Dla Ciebie. Dla Twoich produktów.  
Dla środowiska naturalnego.

7

Jasiek Kuroń
Kucharz,  
miłośnik polskiej kuchni

„Święta Wielkanocne to idealny czas, 
aby zaangażować dzieci w kuchni 
Pozwól im obrać ugotowane na twardo 
jajka i udekorować je majonezem oraz 
warzywami i przyprawami.  
Z jajek też możecie zrobić różne 
zwierzątka - ziarenka pieprzu mogą 
służyć za oczy, kawałek czerwonej 
papryki za buźki, a np. goździki za igły 
jeża, a pokrojone w plasterki oliwki  
za uszy myszki i kawałek szczypiorku 
za jej ogon.”
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 Wysokość 177 cm   No Frost

Slide System - zawiasy suwakowe, klasa A+

1 599 zł
79,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Lodówka do zabudowy
BK3165.4F

1 299 zł
64,95 zł × 20 rat RRSO 0%

 Szerokość 60 cm  Wydajność 730 m3/h

Touchless - sterowanie gestem, Oświetlenie LED, 
Aluminiowe filtry przeciwtłuszczowe

Okap OKP6655S

Okap OKP9655S Szerokość 90 cm w cenie 1399 zł

NOWOŚĆ

Touchless
sterowanie gestem
Kto powiedział, że musisz dotykać 
okapu, by nim sterować? Porusz 
przed nim dłonią, a okap sam się 
uruchomi! Chcesz zmienić moc 
wentylatora lub włączyć światło? 
Wykonaj odpowiedni gest! 
Okapem Amica sterujesz nawet 
bez dotykania go. A tym samym 
nie ma problemu ze śladami po 
palcach, czyli dla Ciebie to też 
mniej sprzątania, bo nie trzeba już 
czyścić panelu sterowania.

 Szerokość 60 cm   14 kompletów

Klasa A+++, oświetlenie wewnętrzne, suszenie Hot Air, 
szuflada MaxiSpace3, światło podłogowe Blue DOT, 
wyświetlanie czasu do końca programu

1 699 zł
84,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Zmywarka do zabudowy
DIM637ACNBEU

NOWOŚĆ

 Szerokość 45 cm   10 kompletów

1 599 zł
79,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Zmywarka do zabudowy
DIM437ACBEU

NOWOŚĆ

Funkcja Bridge, pola Power Booster, ProBaby system, timer

1 299 zł
64,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Płyta indukcyjna
PIE6541NSU

1

Czarne szkło, czyszczenie parowe, emalia Aqualytic,  
szybkie nagrzewanie, prowadnice teleskopowe, klasa A

1 299 zł
64,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Piekarnik
EEB8562B

2

1

2

NAWET 500 ZŁ W PREZENCIE PRZY ZAKUPIE WYBRANYCH URZĄDZEŃ AMICA 
Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl

8

Jasiek Kuroń
Kucharz, miłośnik polskiej kuchni

„Jeżeli nie masz formy do babki piaskowej 
pamiętaj, że możesz skorzystać z miski 
żaroodpornej a „komin” zrobić np. z folii 
aluminiowej. Potrzeba matką wynalazku!”
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1400 obrotów  8 kg prania / 5 kg suszenia 

Smart FI+ - zdalne sterowanie, SmartTouch, moduł Wifi, 
silnik inwerterowy, program szybki 14/30/44 min., klasa A

1 999 zł
99,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Pralko-suszarka do zabudowy 
CBWDS 8514TH-S

Smart Touch i Smart Fi
Technologia Smart Touch dedykowana urządzeniom  
z systemem Android to osobisty asystent, który zadba 
o potrzeby użytkownika, dzięki szeregowi inteligentnych 
rozwiązań ułatwiających obsługę pralki. Aby korzystać 
z tego udogodnienia i odkryć nowe możliwości prania, 
wystarczy zbliżyć smartfon do urządzenia 
i poznać najlepszy program dostosowany do naszych 
indywidualnych potrzeb. Funkcja Inteligentnego 
Monitoringu zapewnia ciągłą kontrolę urządzenia, 
aby pozostało sprawne na długo, gdyż poinformuje 
użytkownika o stanie technicznym pralki. 

 Szerokość 60 cm  16 kompletów

Klasa A+++, taca na sztućce, automatycznie otwieranie 
drzwi, Smart Touch, sygnał akustyczny końca pracy

1 299 zł
64,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Zmywarka do zabudowy
CDIM3DS62D

4 pola Booster, timer, automatyczne wyłączanie

899 zł
44,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Płyta indukcyjna
CI 640 CB

1

Czarne szkło, klasa A+, prowadnice teleskopowe, czyszczenie 
parowe, Cook Light, programator elektroniczny

999 zł
49,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Piekarnik
FCP625NXL

2

Pola Booster, funkcja Bridge, timer

1 099 zł
54,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Płyta indukcyjna
CIB633CTP

3

Stal nierdzewna + czarne szkło, klasa A+, prowadnice 
teleskopowe, czyszczenie parowe, programator 
elektroniczny

1 199 zł
59,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Piekarnik
FCP815XL

4

1 3

2 4

9

Jasiek Kuroń
Kucharz, miłośnik polskiej kuchni

„Czy wiesz, że idealnie do mięsa 
sprawdzi się patelnia żeliwna? 
Najpierw obsmaż dookoła  
kawałek mięsa, a następnie  
wstaw do piekarnika.”

Ekspert radzi...
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szerokość 58 cm   głębokość 50 cm

Cristalite, syfon w zestawie  
Dostępne kolory: onyx, moonstone, chroma i alpina

749 zł
37,45 zł × 20 rat RRSO 0%

Zlewozmywak
RONDA D-100

szerokość 78 cm   głębokość 50 cm

Fragranit, syfon w zestawie, korek automatyczny
Dostępne kolory: onyx, grafit, kamienny szary, kremowy, 
biały polarny i beżowy

599 zł
29,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Zlewozmywak
BASIS BFG611

szerokość 78 cm   głębokość 50 cm

Fragranit, syfon w zestawie, korek automatyczny
Dostępne kolory: onyx, cappucino, beżowy, grafit, mocca, 
orzechowy i kamienny szary

749 zł
37,45 zł × 20 rat RRSO 0%

Zlewozmywak
MARIS MRG611-78 XL

szerokość 53 cm   głębokość 45 cm

Podwieszany pod blat, kolor antracyt, Silgranit

799 zł
39,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Zlewozmywak
SUBLINE 500-U

Zintegrowany włącznik pneumatyczny,  
technologia Bio Shield, system Torque Master

899 zł
44,95 zł × 20 rat RRSO 

Młynek
TURBO ELITE TE-75 

„Baterie przy zlewie kuchennym są narażone  
na najgorszy brud – skapują na nie resztki  
jedzenia, tłuszczu, zbiera się na nich kamień 
z twardej wody. Żeby dokładnie domyć baterię 
trzeba najpierw umyć ją ciepłą wodą z dodatkiem  
płynu do naczyń, który usunie tłuszcz  
i zaschnięte zabrudzenia. Z kolei żeby usunąć 
osad z kamienia wystarczy zrobić „okład”  
z ręcznika papierowego nasączonego octem  
pół na pół z wodą. Zawijamy baterię jak mumię 
i zostawiamy na kilka minut. Sprzymierzeńcem 
przy czyszczeniu baterii jest też szczoteczka 
do zębów i bawełniany patyczek.”

Ekspertka radzi...

899 zł
44,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Bateria kuchenna
PIA 537120
Obrotowa i wyciągana 
wylewka

599 zł
29,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Bateria kuchenna
FONOS 538000
Kolor onyx

499 zł
24,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Bateria kuchenna
CANDOR-S
Szczotkowana  
stal szlachetna

499 zł
24,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Bateria kuchenna
LANORA
Szczotkowana  
stal szlachetna 

659 zł
32,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Bateria kuchenna
ATLAS PULL-OUT
Stal szlachetna,  
wyciągana wylewka

499 zł
24,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Bateria kuchenna
COXY
Kolor chrom, obrotowa  
i wyciągana wylewka

399 zł
19,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Bateria kuchenna
SIRIUS SIDE 827 
Kolor chrom/onyx,  
fragranit, wyciągana wylewka

Ula Pedantula
Ekspertka od rozsądnych  
porządków i sprytnego sprzątania

10
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10 elementów   stal szlachetna

Pokrywka z funkcją odcedzania, wewnętrzna miarka,  
do wszytskich rodzajów kuchenek,  
możliwość używania w piekarniku

429 zł
21,45 zł × 20 rat RRSO 0%

Komplet garnków
DUETTO

10 elementów   stal szlachetna

Do wszystkich rodzajów kuchenek,  
wewnętrzna miarka

349 zł
17,45 zł × 20 rat RRSO 0%

Komplet garnków
MAXIMA

Ula Pedantula
Ekspertka od rozsądnych  
porządków i sprytnego sprzątania

Ekspertka radzi...

69,99 zł

Kawa ziarnista
CREMA AROMA
50% Arabica,   
50% RobustaArabica

Φ20, Φ24, Φ28 cm  stal szlachetna

Powłoka nieprzywierająca,  
do wszystkich rodzajów kuchenek

119,99 zł

Komplet 3 patelni
TRIO

49,99 zł
VASPIATTA

Kawa ziarnista
CLASSIC ROMA
100% Arabica

Dostępna także  
Φ 28 cm w cenie 99,99 zł

Φ 24 cm  stal szlachetna

Powłoka nieprzywierająca, wskaźnik nagrzania patelni,  
do wszystkich rodzajów kuchenek,  
spód z efektywną dystrybucją ciepła

79,99 zł

Patelnia
DUETTO

„Przypalony garnek to żaden kłopot. Najłatwiej wlać  
do niego wrzątek i pogotować przez kilka minut – 
wszystkie przypalone warstwy same się odkleją.  
Garnek z zaschniętą zawartością najłatwiej doczyścić  
wrzucając do niego tabletkę do zmywarki i zalać gorącą 
wodą. Można też zagotować w nim obierki z ziemniaka 
albo wysypać na dno grubą warstwę sody oczyszczonej  
i zalać wrzątkiem. Pamiętajmy aby nigdy  
nie studzić garnka czy patelni gwałtownie,  
zalewając zimną wodą!”
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Dostępna także  
Φ 28 cm w cenie 119,99 zł

Φ 24 cm  stal szlachetna

Powłoka nieprzywierająca, wskaźnik nagrzania patelni,  
do wszystkich rodzajów kuchenek

109,99 zł

Patelnia
EVEREST
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Funkcjonalność w cenie
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Do smoothie, lodów, sorbetów i soków, cicha praca,  
wolnoobrotowy system wyciskania, duży otwór  
wsadowy, funkcja biegu wstecznego, blokada kapania,  
zabezpieczenie przez przegrzaniem

899 zł
44,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Wyciskarka wolnoobrotowa 
EWW002

Wyciskarki wolnoobrotowe są znakomitą alternatywą dla tradycyjnych sokowirówek. Dzięki wolnoobrotowemu 
systemowi wyciskania sok z wyciskarki nie napowietrza się i nie nagrzewa, zachowując swoje najlepsze 
właściwości. Mocny i trwały silnik zapewnia cichą pracę i pozwala uzyskać zdrowe i smaczne napoje.  
Oprócz soków z ulubionych owoców i warzyw, wyciskarki mogą służyć do przygotowania sorbetów, smoothie, 
a nawet lodów. Niezaprzeczalną zaletą urządzeń jest także komfort użytkowania, ponieważ łatwy demontaż 
elementów usprawnia proces czyszczenia, a blokada kapania pozwala utrzymać czystość. Wyciskarka  
wolnoobrotowa to doskonały pomysł na codzienną porcję witamin i składników odżywczych w Twoim domu.

Ekspert EURO radzi:

13
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Wbudowany odkurzacz ręczny, nasadka TriActive Turbo, 
funkcja mycia, 3-warstwowy filtr, do 60 minut pracy, 
bezworkowe zbieranie kurzu, napięcie 25,2 V

1399 zł
69,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Odkurzacz bezprzewodowy
FC6408/01

Funkcja mycia z systemem dozowania wody,  
nasadka 360° z podświetleniem LED, do 75 minut pracy  
bez ładowania, napięcie 25,2 V, zintegrowane akcesoria  
i odkurzacz ręczny, system potrójnej filtracji

2399 zł
119,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Odkurzacz bezprzewodowy
SPEEDPRO MAX AQUA 
FC6904/01

Silne uderzenie pary 250 g/min., moc 3000 W, 
stopa odporna na zarysowania, automatyczne wyłączanie, 
odkamienianie w 15 sekund

449 zł
22,45 zł × 20 rat RRSO 0%

Żelazko
Azur GC4908/80

NOWOŚĆ

Technologia Optimal Temp, ciśnienie 7,7 bar, moc 2700 W, 
automatyczny wyrzut pary, silne uderzenie pary 550 g/min., 
ultralekka rączka żelazka

1799 zł
89,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Generator pary
Perfec tcare Elite Plus 
GC9675/80

Ula Pedantula
Ekspertka od rozsądnych  

porządków i sprytnego sprzątania

„Kto odkurzy odkurzacz? No właśnie! On pomaga nam na co dzień, więc i my musimy  
o niego zadbać! Najważniejsza jest regularna wymiana worków, żeby nie dopuszczać  
do ich przepełnienia – kiedy worek jest prawie pełny skuteczność odkurzania gwałtownie 
spada. Wszelkie demontowane części: pokrywę wlotu powietrza, rurę czy szczotki  
(takie tradycyjne, bez podświetlenia) i akcesoria myjemy regularnie ciepłą wodą – można  
im urządzić kąpiel w wannie. Pamiętajcie także, żeby myć lub wymieniać filtry powietrza  
w odkurzaczu. A żeby po odkurzaniu cały dom pięknie pachniał wystarczy nałożyć  
kilka kropli ulubionego olejku na filtr przy wylocie powietrza – efekt będzie niesamowity!”

14
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NOWOŚĆ

Innowacyjny system mleczny LatteGo, 5 rodzajów kaw, 
ceramiczny młynek, kompaktowy rozmiar i nowoczesny 
design, 10 lat gwarancji na młynek, panel dotykowy

2290 zł
114,50 zł × 20 rat RRSO 0%

Ekspres automatyczny
LatteGo EP3241/50 – czarny
LatteGo EP3243/50 – biały

NOWOŚĆ

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

529 zł
26,45 zł × 20 rat RRSO 0%

Blender ze spiralizerem 
HR2657/90

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

799 zł
39,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Wyciskarka wolnoobrotowa 
HR1888/70

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

1099 zł
54,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Blender wysokoobrotowy 
próżniowy
HR3752/00

Innowacyjny system LatteGo
Delektuj się ulubioną kawą nawet, gdy jesteś  
w pośpiechu. System do spieniania mleka LatteGo 
błyskawicznie przygotuje kawy z perfekcyjną, 
aksamitną pianką. Składa się tylko z dwóch części 
i nie posiada żadnych rurek. Innowacyjna budowa 
sprawia, że system czyści się niezwykle szybko.

15
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Odbierz przystawkę wykrojnik do spaghetti 
KAX984ME o wartości 329 zł *

Kolorowy, w pełni dotykowy wyświetlacz 3,5” TFT, 12 napojów do wyboru, system spieniania 
mleka LatteCrema, karafka termiczna na mleko, aplikacja do sterowania z telefonu,  
dodatkowe 3 profile użytkowników do zapisywania spersonalizowanych ustawień napojów

3390 zł
169,50 zł × 20 rat RRSO 0%

Ekspres automatyczny 
DINAMICA PLUS ECAM370.95T

Potężny silnik 1700 W, pojemna misa 6,7 l z polerowanej stali nierdzewnej,  
malakser z 6 tarczami, 5 mieszadeł w zestawie, blender, maszynka do mielenia,  
podświetlenie misy, dożywotnia gwarancja na mieszadła System Pro

3099 zł
154,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Robot planetarny 
CHEF XL TITANIUM KVL8460S

Intensywny smak i aromat kawy dzięki sile nacisku 30 kg,  
automatyczny system mleczny, 2 cappuccino  
za jednym dotknięciem, 15 programów automatycznych,  
dotykowy wyświetlacz OLED

2999 zł
149,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Ekspres automatyczny 
EVIDENCE EA8901/EA8908

ODBIERZ RABAT 
500 zł **

Niewielki rozmiar, ciśnienie do 15 bar,  
wygoda przygotowania, szeroki wybór kaw

249 zł
Ekspres kapsułkowy
Dolce Gusto Mini Me
KP123B

*Źródło: independent research institute, value sales leader from Jan to Dec 2017 in 47 countries

RABAT
200 ZŁ

• 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

NAJLEPSZA OFERTA USŁUG

TO WSZYSTKO PODCZAS
JEDNEJ WIZYTY!

GRATIS

GRATIS

Według przeprowadzonych badań satysfakcji 
ponad 90% Klientów jest zadowolonych  

z jakości naszych usług!

16
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CoffeeDirect – dotykowy panel sterowania  
z podświetlanymi przyciskami, dystrybutor kawy  
i dysza spieniająca mleko bezpośrednio w filiżance  
z regulacją wysokości, technologia sensoFlow System,  
która dba o odpowiednią temperaturę parzonej kawy

1390 zł
69,50 zł × 20 rat RRSO 0%

Ekspres automayczny
TI30A209RW

Duży wyświetlacz z dotykowym sterowaniem,  
ciśnienie 19 bar, podświetlenie filiżanki, możliwość 
zapamiętania indywidualnych ustawień dla 4 napojów, 
elegancki front ze stali szlachetnej

3890 zł
194,50 zł × 20 rat RRSO 0%

Ekspres automatyczny
TE657319RW

Z nowym wielofunkcyjnym robotem kuchennym OptiMUM marki 
Bosch zyskasz miarodajną przeWAGĘ w kuchni. Wbudowana 
waga z wyświetlaczem i funkcją tarowania pomoże precyzyjnie 
odmierzyć składniki bezpośrednio w misie, kielichu blendera 
czy też w innej przystawce. To jednak nie wszystko. Zawsze 
perfekcyjny efekt zapewnia planetarny ruch mieszadeł 3D oraz 
system sensorów w połączeniu z automatycznymi programami 
do przygotowania piany z białek, bitej śmietany oraz ugniatania 
ciasta drożdżowego. Elegancki, przemyślany design sprawia,  
że OptiMUM nie tylko świetnie wygląda, ale przede wszystkim, 
jest wygodny i łatwy w użyciu.

3799 zł
189,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Robot kuchenny
OptiMUM MUM9BX5S61

Moc 750 W, 12-stopniowa regulacja prędkości  
z funkcją Turbo, wysokiej jakości obudowa,  
nóż ze stali szlachetnej QuattroBlade PRO z 4 ostrzami, 
ergonomiczny kształt, antypoślizgowy uchwyt SoftTouch

299 zł

BLENDER 
MSM87160

Twoja 
przeWAGA 
w kuchni

„Po Świętach Wielkiej Nocy często 
zostają nam ugotowane jajka.  
Tutaj z pomocą blendera  
ręcznego lub kielichowego  
możecie przerobić  
je na pyszną pastę jajeczną.”

Ekspert radzi...

Jasiek Kuroń
Kucharz, miłośnik polskiej kuchni

17

* Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl

10-19 AGD_Wiosna 2019.indd   17 08.03.2019   12:14



Oddychaj zdrowszym powietrzem bez smogu, alergenów, bakterii i wirusów!
Zaczerwienione, piekące oczy, katar i kichanie, kaszel, kłopoty z oddychaniem, obrzęk, wysypka,  
czy rumień to częste objawy alergii – jednej z najpowszechniejszych obecnie chorób cywilizacyjnych. 
Z badań wynika, że częstotliwość występowania alergii wzrasta z roku na rok. Wiosna jest porą 
roku, kiedy o alergiach mówi się chyba najczęściej, ponieważ to wtedy u wielu chorych nasilają się 
dokuczliwe objawy o podłożu alergicznym. Wraz z nadejściem wiosny następuje natężenie obecności 
pyłków roślin na zewnątrz, które dostają się także do wnętrza pomieszczeń przez systemy wentyla-
cji, uchylone okna, wnoszone są też przez ludzi na ubraniach. Ale pyłki roślin to nie jedyne czynniki 
uczulające. Lotne związki organiczne i chemiczne, dym, zarodniki pleśni i sierść, a przede wszystkim 
roztocza kurzu, to alergeny, które towarzyszą nam w pomieszczeniach przez cały rok.
Jak sobie pomóc? Idealnym rozwiązaniem dla każdego alergika byłoby wykluczenie z jego otoczenia 
czynnika uczulającego. Jest to jednak szczególnie trudne, nikt bowiem jeszcze nie wynalazł metody, 
by zredukować zanieczyszczenia powietrza do zera. Można jednak skutecznie walczyć z problemem. 
Rozwiązaniem są dostępne na rynku nowoczesne oczyszczacze powietrza.
Skuteczne oczyszczacze są w stanie wyeliminować do 99,97% zanieczyszczeń z powietrza, którym 
oddychamy, w tym cząsteczki o wielkości nawet 0,02 mikrona oraz cząsteczki PM 2,5, kurz, roztocza, 
pyłki, pleśń czy sierść zwierząt, dzięki czemu pomogą w łagodzeniu objawów alergii. Warto wybierać 
sprawdzone oczyszczacze powietrza, np. takie, które posiadają rekomendację uznanych autorytetów – 
PTA czy ECARF, które testują je pod kątem ich faktycznej skuteczności w zmniejszaniu objawów alergii.

Wydajność 306 m3/h   Powierzchnia pom. do 39 m2

Technologia Plasmacluster, 3-stopniowy system filtracji, 
czujnik zanieczyszczeń, inteligentny tryb pracy,  
maks. wydajność nawilżania 600 ml/h., niski poziom 
głośności 23 dB w trybie low, żywotność filtrów do 10 lat

1890 zł
94,50 zł × 20 rat RRSO 0%

Oczyszczacz  
z funkcją nawilżania 
KC-D50EUW

Wydajność 408 m3/h   Powierzchnia pom. do 52 m2

Technologia Plasmacluster, 3-stopniowy system filtracji,  
zestaw 7 czujników analizujących otoczenie,  
inteligentny tryb pracy, funkcja Ion Shower, tryb „spot”, 
maks. wydajność nawilżania 630 ml/h.

3190 zł
159,50 zł × 20 rat RRSO 0%

Oczyszczacz  
z funkcją nawilżania
KC-G60EUW

Wydajność 397 m3/h   Powierzchnia pom. do 50 m2

3-stopniowy system filtracji, profesjonalny czujnik 
z technologią AeraSense, wyświetlacz cyfrowy 
cząsteczek PM 2,5, usuwa do 99,97% zanieczyszczeń

1490 zł
74,50 zł × 20 rat RRSO 0%

Oczyszczacz powietrza 
AC3256/10

* Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl

Alergeny Cząsteczki drobne Sierść Wirusy i bakterie Zapachy

Smog Dym Pleśń Kurz Roztocza

Ekspert EURO radzi:

18

Coś pyli? Wybierz skuteczne  
oczyszczanie powietrza z alergenów
Oczyszczacze powietrza Sharp z funkcją  
nawilżania są skuteczne nie tylko zimą,  
gdy smog i suche powietrze w pomieszczeniach 
obniżają komfort życia. To urządzenia cało- 
roczne, dlatego ich działanie odczuwalne jest 
także wiosną, gdy nasilają się objawy alergii.

Technologia Plasmacluster
Oczyszczacze z technologią Plasmacluster 
każdego dnia unieszkodliwiają unoszącą się 
w powietrzu pleśń i ograniczają jej rozwój, 
dezaktywują alergeny pochodzące z odchodów 
i pozostałości roztoczy domowych. A dzięki 
potrójnej filtracji skutecznie pochłaniają  
mikroskopijne cząsteczki kurzu, sierść zwierząt,  
pyłki traw, drzew a także bakterie i wirusy. 
Oczyszczacze powietrza z technologią  
Plasmacluster to dotychczas  
najskuteczniejsze urządzenia  
do oczyszczania powietrza  
zarówno w domu, jak i w biurze.
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Stacja Clean Base – automatyczne ładowanie  
i opróżnianie pojemnika na brud, planowanie sprzątania  
według rodzajów pomieszczeń, inteligentne mapy 
każdego piętra domu, ładowanie i wznawianie sprzątania, 
aplikacja iRobot HOME – personalizacja ustawień pracy

5490 zł
274,50 zł × 20 rat RRSO 0%

Robot odkurzający
iRobot ROOMBA i7+

Nowoczesna mini turboszczotka, specjalna  
szczotka do parkietów, szczotka do mebli,  
antyalergiczny Filtr EPA, cichy tylko 66 dB

499 zł
24,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Odkurzacz workowy
TE80PET

Skuteczna filtracja kurzu, komfort bezworkowego  
odkurzania, ekspresowe usuwanie sierści  
za pomocą mini turboszczotki, ssawka do parkietów,  
odkurza efektywnie dywany i podłogi

699 zł
34,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Odkurzacz bezworkowy
TW6984

Filtr Micro-Calc zapobiega powstawaniu plam,  
moc 3200 W, silne uderzenie pary 260 g/min., 
stopa Durilium AirGlide Autoclean zapewnia lekki ślizg 
żelazka po tkaninie

599 zł
29,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Żelazko
Ultimate Pure FV9845

1299 zł
64,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Stacja do prasowania
QT1020 IXEO ALL IN ONE

Wszystko, czego potrzebujesz do 
prasowania w jednym urządzeniu! 
Wygodna deska Smart Board  
do prasowania pod każdym 
kątem, ergonomiczne i lekkie 
żelazko z wyrzutem pary,  
przenośny zbiornik do prasowania  
parą, higieniczne prasowanie 
i odświeżanie tkanin,  
czas nagrzewania 45 sekund,  
ciśnienie 5 bar

NOWOŚĆ
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Czas pracy do 120 minut, możliwość sterowania i programowania 
poprzez aplikację, stacja ładująca z możliwością ustawienia  
harmonogramu pracy, pilot zdalnego sterowania, wirtualna ściana, 
nasadka do mycia na mokro, lampa UV do dezynfekcji

999 zł
49,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Odkurzacz automatyczny 
EOA001 SmartCleaner 

NOWOŚĆ

Misa o stali szlachetnej o pojemności 5,5 l, moc 1200 W, płynna regulacja prędkości, 
tryb pracy pulsacyjnej, w zestawie blender kielichowy, szatkownica i maszynka do 
mielenia mięsa

999 zł
49,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Robot wieloczynnościowy
ERW002

Przeznaczony do kawy mielonej, ciśnienie 15 bar, zbiornik na mleko z regulacją 
spieniania, możliwość przygotowania dwóch espresso jednocześnie, tacka do 
podgrzewania filiżanek

499 zł
24,95 zł × 20 rat RRSO 0%

Ekspres ciśnieniowy
EER002

Ekspert EURO radzi:
Odkurzacz automatyczny to komfort użytkowania 
i ogromna oszczędność czasu. To „inteligentne” 
urządzenie nie dość, że wjedzie w każdy, nawet 
najmniejszy kąt i dokładnie okrąży całe mieszkanie, 
to jeszcze mamy pewność, że nie zderzy się ze 
ścianą ani nie spadnie ze schodów. Jest płaski, 
więc łatwo wjedzie pod niektóre meble. Równie 
dobrze sprawdza się na gładkich podłogach, jak i na 
grubych dywanach. To idealne rozwiązanie na gorący 
okres przedświąteczny. W czasie, kiedy on sprząta, 
Ty możesz zająć się czymś innym, albo po prostu 
odpocząć.

PRZED ZAKUPEM ZAWSZE SPRAWDŹ AKTUALNĄ CENĘ!!! Ceny prezentowane w MAGAZYNIE TECHNOLOGICZNYM „DOM NA ŚWIĘTA” 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. 

Promocja „Do września nie płacisz” obowiązuje od 02.04.2019 r. do 22.04.2019 r. Stopa oprocentowania 0%; RRSO 0%; reprezentatywny przykład dla kredytu 10x0% z odroczeniem: wartość towaru/usługi 1900 zł: całkowity 
koszt kredytu 0 zł, całkowita kwota kredytu 1900 zł, całkowita kwota do zapłaty 1900 zł, okres obowiązywania umowy kredytowej 14 miesięcy, wysokość raty kredytu 190 zł, reprezentatywny przykład dla kredytu 20x0%  
z odroczeniem: wartość towaru/usługi 2900 zł: całkowity koszt kredytu 0 zł, całkowita kwota kredytu 2900 zł, całkowita kwota do zapłaty 2900 zł, okres obowiązywania umowy kredytowej 24 miesiące, wysokość raty 
kredytu 145 zł, W imieniu Alior Bank SA., BGŻ BNP Paribas SA., Santander Consumer Bank SA, RTV EURO AGD umocowany jest do: zawierania oraz przyjmowania oświadczeń o odstąpieniu od umowy kredytowej. 
Dostępność oferty ratalnej uzależniona jest od warunków formalnych określonych przez bank „Zasady oferowania kredytów w sklepach RTV EURO AGD oraz regulamin promocji dostępne w stoiskach obsługi ratalnej  
i na euro.com.pl. Minimalna wartość kredytu 300 zł. Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów w procesie przygotowania katalogu do druku.
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