Protože úspěch
je životní styl
Získejte zpět až 5.000 Kč*.
Cashback na vybrané trouby a varné desky Siemens.

Siemens domácí spotřebiče

Získejte zpět až 5.000 Kč*
© BSH domácí spotřebiče s.r.o. Skupina BSH je držitelem licence k ochranné známce Siemens AG.

Akční modely spotřebičů
Vestavné trouby
Cashback 3.000 Kč

Cashback 2.000 Kč

HM676G0S6
HN678G4S6

HB676G5S6
HS636GDS2
HM633GNS1

Cashback 1.000 Kč
HB234A0S0
HB634GBS1
HB578G0S00

Indukční varné desky
Cashback 2.000 Kč
EX675LYV1E
EX875FVC1E
EX875LYC1E
EX875KYW1E

HB278G5R2S
HB674GBS1
HB578G5S6

Plynové varné desky
Cashback 1.000 Kč
EX675FEC1E
ED675FQC5E
ED675FSB5E
ED851FSB5E

EU611BEB1E
EH675FFC1E
EH875FFB1E
EH651FFC1E

Cashback 1.000 Kč
EN6B6HB90
EP7A6SB20
EP7A6QB20

Pravidla akce
Získat své peníze zpět je snadné. Stačí postupovat takto:
Kupte si v období od 1.5.2021
do 31.7.2021 vybrané modely
trub a varných desek Siemens.

Zaregistrujte se na
https://www.akce-cashback.cz/.
Při registraci je nutné nahrát
účtenku, příp. objednávku,
pokud objednáváte
v kuchyňském studiu.

Po ověření správnosti zadaných údajů a doložení
finální faktury vám budou do 30 dnů od schválení
registrace zaslány peníze zpět na účet, který jste
uvedli v registračním formuláři. Cashbacky v rámci
jedné registrace se sčítají a jsou odeslány jako jedna
souhrnná částka.

Akce se vztahuje pouze na spotřebiče prodávané v kamenných a internetových prodejnách se sídlem v České republice.
Podrobná pravidla a registrační formulář najdete na https://www.akce-cashback.cz/
*Částka 5.000 Kč představuje maximální částku při koupi trouby a varné desky s nejvyšším cashbackem. Více informací na https://www.akce-cashback.cz/
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Varné desky a trouby pro ty nejnáročnější
Díky spotřebičům Siemens je vaření a pečení potěšením. Jejich inovativní technologie a praktické funkce vám ušetří čas i spoustu práce
a inspirují vás k vytváření lahodných pokrmů. Se svým úchvatným designem a moderními materiály zároveň nastavují nové standardy.

Trouby

Indukční varné desky

Plynové varné desky

Nadchne vás, jak inteligentní mohou být domácí
spotřebiče a jak vám moderní elektronika usnadní
vaření a pečení. Trouby se automaticky postarají
o mnoho úkolů při vaření, pečení a čištění –
mnohdy ještě lépe, než bychom to zvládli sami.
Dokonce přesně určí, jak dlouho se má pečeně
péci, aby byla dokonale propečená a zároveň
šťavnatá.

Připravujte svá oblíbená jídla rychle a jednoduše.
Teplo je předáváno přímo do pánví a hrnců a jejich
obsah je ohříván pomocí indukčních cívek, aniž by
se zahřívala deska. Rychlá doba zahřátí, vyšší
bezpečnost a jednoduché čištění. Inovativní
senzory za vás vše ohlídají. Design varných desek
Siemens je nadčasový. Stačí si jen vybrat ten pravý
model pro vás.

Pro ty z vás, kteří preferují vaření nad otevřeným
ohněm, jsou určeny plynové desky Siemens.
Designové povrchy jsou z černé sklokeramiky.
Robustní a stabilní podložky pod hrnce jsou ze
smaltované litiny. Díky technologii stepFlame
regulujete plamen přesně v rozsahu devíti stupňů,
pro přípravu pokrmu přesně tak, jak to máte rádi.
S nejmodernějšími funkcemi plynových desek
budete vařit jako profesionál.

Stahujte z:
Objevte aplikaci Home Connect
Proměňte svůj dům v chytrou domácnost
- ze svého telefonu nebo tabletu. Ať už jste
doma, pracujete nebo jste na cestách, vaše
domácí spotřebiče Siemens s podporou
Wi-Fi jsou neustále v pohotovosti.

*Částka 5.000 Kč představuje maximální částku při koupi trouby a varné desky s nejvyšším cashbackem. Více informací na https://www.akce-cashback.cz/

