Zažijte svět kaváren
v pohodlí svého domova
Získejte zpět až 2 500 Kč.*
Cashback na vybrané plně automatické a vestavné
kávovary Siemens.

Siemens domácí spotřebiče

© BSH domácí spotřebiče s.r.o. Skupina BSH je držitelem licence k ochranné známce Siemens AG.

Získejte zpět až 2 500 Kč*
Akční modely spotřebičů

Cashback 2 500 Kč

Cashback 1 250 Kč

TI9553X1RW
TI9573X9RW
CT836LEB6
CT636LES6

TP507R04
TP507RX4
TQ505R09
TQ507R03

TE655203RW
TE655319RW
TE657313RW
TI923309RW

Cashback 750 Kč
TI351209RW
TI353201RW

TP503R09
TE653M11RW

Pravidla akce
Získat své peníze zpět je snadné. Stačí postupovat takto:
Kupte si v období od 1. 5. 2021
do 30. 6. 2021 vybraný model
plně automatických a vestavných
kávovarů 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 zaslána příslušná částka na účet uvedený
v registračním formuláři. Bonusy v rámci jedné
registrace se sčítají a odesílají se 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 www.akce-cashback.cz/kavovary
Více informací na www.akce-cashback.cz/kavovary
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Plně automatické kávovary Siemens
Užijte si to nejlepší potěšení z kávy s plně automatickými kávovary Siemens. Bez ohledu na to, po jaké kávové specialitě toužíte - latte
macchiato, cappuccino, nebo silné espresso - díky funkci oneTouch vám plně automatický kávovar připraví dokonalou kávu pouhým stiskem
tlačítka - tak jednoduché to je! Vaše oblíbená káva nebo mléčná specialita se připraví automaticky, přesně tak, jak to máte rádi.

Kávovary EQ.9 plus

Kávovary EQ.6 plus

Kávovary EQ.500

Lahodná káva vždy podle vaší chuti.

Dva nápoje jedním dotykem. Ušetřete čas
a připravte si dva nápoje současně.

Kvalita bez kompromisů.

Inovativní funkce, včetně baristaMode
a technologie HomeConnect. Kávovary
řady EQ.9 plus poskytují nejlepší High-tech
řešení pro přípravu perfektních kávových
nápojů.

Kávovary řady EQ.6 plus nabízí přípravu dvou
kávových, a u vybraných modelů, také mléčných
specialit, jedním dotykem. Automatické čištění
spotřebiče zajišťuje dokonalou hygienu.

Pohodlná obsluha, profesionální příprava
a maximální hygiena pro přípravu lahodného
cappuccina nebo dokonalého espressa.

Kávovary EQ.300
Bezkonkurenční mléčná pěna,
dokonalá káva, jednoduchá příprava.

Objevte aplikaci Home Connect
Proměňte svůj dům v chytrou domácnost
- a mějte vše plně pod kontrolou 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.
Stahujte z:

S inovativní funkcí milkPerfect automaticky
vytvoříte hustou mléčnou pěnu pro vaše
oblíbené latte macchiato nebo cappuccino.
Stačí jen přidat mléko do šálku a napěnit
ho. Jednoduché a chytré řešení.

Vestavné kávovary
Vestavné plně automatické kávovary
s Home Connect pro dokonalý požitek
a maximální pohodlí.
Vytvořte si doma svoji vlastní kavárnu
s vestavnými automatickými kávovary
Siemens a vychutnejte si oblíbené nápoje
jako od baristy v pohodlí domova, kdykoliv
si to budete přát. Ovládejte svůj kávovar
pomocí jakéhokoliv inteligentního zařízení
a objevte exkluzivní svět aplikace Home
Connect.

* Částka 2 500 Kč představuje maximální bonus při koupi kávovaru s nejvyšším cashbackem. Více informací na www.akce-cashback.cz/kavovary

