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SPRAWDŹ
NAJLEPSZE

PROMOCJE

Kup dowolny zlewozmywak 
marki Kernau, a wybraną 

baterię do kompletu otrzymasz 
w niższej cenie!

Bateria KWT 01 Chrome 
Bateria KWT 02 Chrome
Bateria KWT 03 Granit 
Bateria KWT 04 Granit

* zestaw musi zawierać piekarnik i płytę
* zestaw może składać się z maksymalnie dwóch urządzeń 
oznaczonych jako „oferta specjalna”
* zestaw może zawierać zlewozmywak i baterię
* zestaw nie może zawierać produktów wolnostojących
* oferta nie łączy się z innymi promocjami

* promocja dotyczy wyłącznie wyżej wymienionych  
modeli baterii

* oferta nie łączy się z innymi promocjami

Kup cztery produkty marki 
Kernau z różnych kategorii 

urządzeń, a za najtańszy z nich 
zapłacisz 50% mniej!

* rabat liczony od ceny katalogowej
* zestaw musi zawierać piekarnik i płytę
* zestaw może składać się z maksymalnie dwóch urządzeń 

oznaczonych jako „oferta specjalna”
* zestaw może zawierać zlewozmywak i baterię
* zestaw nie może zawierać produktów wolnostojących

PROMOCJA 3+1 
ZA PÓŁ CENY

PROMOCJA 
PAKIETOWA

PROMOCJA

Kup zestaw urządzeń 
Kernau o poniższej wartości, 

a otrzymasz:

2 500 zł
Czajnik 

KSK 171 BK/WH 
o wartości 99 zł za 1 zł

3 500 zł
Blender 

KSHB 800 W
o wartości 149 zł za 1 zł

5 000 zł
Mikrofala 

KFMO 231 EG S
o wartości 359 zł za 1 zł

6 000 zł
Telewizor 32” 
32 KHD 1511

o wartości 749 zł za 249 zł

Kup trzy produkty marki Zelmer 
(w tym obowiązkowo piekarnik) 
a za najtańszy z nich zapłacisz 

25% taniej.

* promocja dotyczy tylko i wyłącznie urządzeń do zabudowy 
pokazanych w katalogu

* do zestawów obowiązkowych nie wliczają się okapy oraz 
chłodziarka wolnostojąca

* w promocji nie biorą udziału produkty wolnostojące oraz drobne 
AGD, pokazane w katalogu

* oferta nie łączy się z innymi promocjami

PROMOCJA 2+1 
25% TANIEJ

Kup zestaw urządzeń AGD do 
zabudowy o poniższej wartości 
a na urządzenia z oferty FS lub 

SDA tej marki otrzymasz:
• 1 500 zł - Rabat o wartości 150 zł
• 3 000 zł - Rabat o wartości 300 zł
• 4 500 zł - Rabat o wartości 450 zł

* promocja nie łączy się z innymi promocjami
* promocja dotyczy wyłącznie urządzeń z katalogu
* promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów
* do zestawów nie wliczają się okapy oraz sprzęt wolnostojący

PROMOCJA
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Przy zakupie minimum 
4 produktów do zabudowy Beko, 
z różnych grup asortymentowych, 

o wartości nie mniejszej niż 
5 500zł za czwarty, najtańszy 
z nich zapłacisz 50% mniej.

* promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów i dotyczy 
wyłącznie urządzeń z katalogu

* oferta nie łączy się z innymi promocjami
* w promocji nie biorą udziału produkty wolnostojące pokazane 
w materiale

PROMOCJA 3+1 
ZA PÓŁ CENY

Przy zakupie zestawu produktów 
do zabudowy Beko o wartości nie 

mniejszej niż 3 500zł (w tym piekarnik 
i zmywarka), otrzymasz do wyboru: 

czajnik Beko WKD6246W lub blender 
ręczny Beko HBA6700W za 1zł.**

* promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów i dotyczy 
wyłącznie urządzeń z katalogu

* oferta nie łączy się z innymi promocjami
* w promocji nie biorą udziału produkty wolnostojące pokazane 
w materiale

** promocja nie obejmuje modelu BIE 26302 X

PROMOCJA 

Kup cztery produkty marki Amica 
z różnych kategorii urządzeń, a za 

najtańszy z nich zapłacisz 50% mniej!

Kup zestaw urządzeń AGD do 
zabudowy o poniższej wartości a na 
urządzenia z oferty FS lub SDA tej 

marki otrzymasz :
• 2 000 zł - Rabat o wartości 100 zł
• 3 500 zł - Rabat o wartości 250 zł
• 5 000 zł - Rabat o wartości 450 zł

* rabat 50% liczony od cen w katalogu
* kupiony zestaw musi zawierać piekarnik oraz płytę grzewczą
* do zestawu nie wlicza się chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca
* promocja dotyczy wyłącznie urządzeń z katalogu
* oferta nie łączy się z innymi promocjami

* promocja nie łączy się z innymi promocjami
* promocja dotyczy wyłącznie urządzeń z katalogu
* w zestawie obowiązkowo piekarnik i płyta + inne urządzenia do 
zabudowy różne asortymentowo

PROMOCJA 3+1 
ZA PÓŁ CENY

PROMOCJA

Kup cztery produkty marki 
Whirlpool z różnych kategorii 

urządzeń, a za najtańszy z nich 
zapłacisz 50% mniej!

Kup zestaw urządzeń AGD do 
zabudowy o poniższej wartości 
a na urządzenia z oferty FS lub 
SDA marki Whirlpool i Hotpoint 

otrzymasz:

• 3000 zł - Rabat o wartości 250 zł
• 5000 zł - Rabat o wartości 350 zł
• 7000 zł - Rabat o wartości 450 zł

* promocja nie łączy się z innymi promocjami
* promocja dotyczy wyłącznie urządzeń z katalogu

* promocja nie łączy się z innymi promocjami
* promocja dotyczy wyłącznie urządzeń z katalogu
* promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów
* do zestawów nie wliczają się produkty wolnostojące

PROMOCJA 3+1 
ZA PÓŁ CENY

PROMOCJA
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Kup zestaw składający się 
z min. czterech różnych 

produktów do zabudowy marki 
Siemens, w tym z piekarnika 
i płyty, a za najtańszy z nich 

zapłacisz 50% mniej!

* promocja nie łączy się z innymi promocjami
* promocja dotyczy wyłącznie urządzeń z katalogu
* promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów
* do zestawów nie wliczają się produkty wolnostojące
* promocja nie obejmuje ekspresów do zabudowy CTL 636LES1  
oraz CTL 636LEW1

PROMOCJA

Kup zestaw urządzeń AGD do 
zabudowy o poniższej wartości a na 
urządzenia z oferty FS lub SDA tej 

marki otrzymasz:
• 5 000 zł - Rabat o wartości 375 zł
• 10 000 zł - Rabat o wartości 800 zł
• 15 000 zł - Rabat o wartości 1250 zł

* promocja nie łączy się z innymi promocjami
* promocja dotyczy wyłącznie urządzeń z katalogu
* promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów
* do zestawów nie wliczają się produkty wolnostojące
* promocja nie obejmuje ekspresów do zabudowy CTL 636LES1 
oraz CTL 636LEW1

PROMOCJA

Kup zestaw urządzeń do zabudowy 
(z różnych grup produktowych, 
w tym obowiązkowo piekarnik + 

płyta) o wartości nie mniejszej niż:

15 000 zł, a otrzymasz 
odkurzacz Bosch BGL 85S330 

o wartości 1299 zł za 1 zł

5 000 zł, a otrzymasz blender 
ręczny Bosch MSM 88190 

o wartości 419 zł za 1 zł

10 000 zł, a otrzymasz 
stację pary Bosch TDS 4050 

o wartości 845 zł za 1 zł

* promocja nie łączy się z innymi promocjami
* promocja dotyczy wyłącznie urządzeń z katalogu
* promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów
* do zestawów nie wliczają się produkty wolnostojące

PROMOCJA 
Kup zestaw urządzeń AGD do 

zabudowy o poniższej wartości a na 
urządzenia z oferty FS lub SDA tej 

marki otrzymasz:

• 5 000 zł - Rabat o wartości 375 zł
• 10 000 zł - Rabat o wartości 800 zł
• 15 000 zł - Rabat o wartości 1250 zł

* promocja nie łączy się z innymi promocjami
* promocja dotyczy wyłącznie urządzeń z katalogu
* promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów
* do zestawów nie wliczają się okapy oraz sprzęt wolnostojący

PROMOCJA 

Przy zakupie dowolnego 
zlewozmywaka ceramicznego, 

oznaczonego ikoną, 
baterię ATLAS PULL 

OUT kupisz za jedyne 
499zł!

PROMOCJA 
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Kup 4 produkty marki Samsung 
do zabudowy z różnych grup 
produktowych, a za najtańszy 
z nich zapłacisz 50% mniej!

Przy zakupie tego zestawu 
z piekarnikiem Dual Cook Flex, 
za najtańszy produkt zapłacisz 

70% mniej!

Kup 3 produkty marki Samsung 
do zabudowy z różnych grup 
produktowych, a za najtańszy 
z nich zapłacisz 30% mniej!

Przy zakupie tego zestawu 
z piekarnikiem Dual Cook Flex, 
za najtańszy produkt zapłacisz 

50% mniej!

* lodówki Kitchen Fit zaliczamy do produktów do zabudowy
* obowiązkowo zestaw musi zawierać piekarnik i płytę grzewczą
* promocja łączy się z promocją dodatkowej ochrony Samsung Guard
* do promocji 3+1 i 2+1 nie zaliczają się urządzenia FS
* promocja 2+1 i 3+1 nie łączy się 
* rabat naliczany jest od cen z katalogu

* lodówki Kitchen Fit zaliczamy do produktów do zabudowy
* obowiązkowo zestaw musi zawierać piekarnik i płytę grzewczą
* promocja łączy się z promocją dodatkowej ochrony Samsung Guard
* do promocji 3+1 i 2+1 nie zaliczają się urządzenia FS
* promocja 2+1 i 3+1 nie łączy się 
* rabat naliczany jest od cen z katalogu

PROMOCJA 3+1 
ZA PÓŁ CENY

PROMOCJA 2+1 
30% TANIEJ

Kup zestaw urządzeń AGD do 
zabudowy o poniższej wartości 
a na urządzenia z oferty FS lub 

SDA tej marki otrzymasz:

• 4000 zł - Rabat o wartości 250 zł
• 8000 zł - Rabat o wartości 500 zł
• 11000 zł - Rabat o wartości 700 zł

* promocja nie łączy się z innymi promocjami
* promocja dotyczy wyłącznie urządzeń z katalogu
* promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów
* do zestawów nie wlicza się sprzęt wolnostojący
* rabat naliczany jest od cen z katalogu

PROMOCJA 


