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*Podmínky a informace uvnitř letáku. Akce dárků a prodloužených záruk se řídí podmínkami společnosti ELECTROLUX CR. Platnost akcí Vám doporučujeme
ověřit na stránkách www.AEG.cz

*Myčka AEG za „čtyři osmičky”

*Kurz vaření v parní troubě v hodnotě 2.500 Kč

Platí od 10. 6. 2020
Platnost si ověřte na www.PaletaZnacek.cz

*PYRAMIS 1+1=1* kup dva, plať jeden

*Originální kuchařská kniha AEG - ZDARMA

*Prodloužená záruka 5 let a doživotní záruka



BENEFITY AEG

Každý zákazník, který nakoupí libovolné 4ks spotřebičů AEG z tohoto letáku, má možnost u prodejce využít akci a následně získat myčku 
AEG FSE 52910Z s doplatkem pouze 8888Kč. Tuto akci LZE kombinovat s akcí na zvýhodněný nákup PYRAMIS 1+1=1* viz akce č. 4. 
Podmínkou je jednorázový nákup spotřebičů AEG (4+1ks). Následně ani zpětně již nelze uplatnit.

Myčka za čtyři osmičky

*Nakup 2 libovolné spotřebiče AEG z tohoto letáku. Zároveň si vyber 2 libovolné modely PYRAMIS (dřez, baterie nebo nádobí). Platí se 
jen dražší vybraný model PYRAMIS, protože ten druhý model PYRAMIS je ZDARMA. To vše při zachování plné záruky na 2 roky a NAVÍC 
LZE tuto akci PYRAMIS kombinovat s akcí č.5 „Myčka za čtyři osmičky“. Žádejte u prodejce zároveň s nákupem elektrospotřebičů AEG. 
Podmínkou je jednorázový nákup spotřebičů AEG společně s vybranými modely PYRAMIS. Následně ani zpětně již nelze uplatnit.

PYRAMIS 1+1=1* kup dva, plať jeden

Společnost AEG založil V Německu v roce 1883 Emil Rathenau jako Deutsche Edison-Gesellschaft für angewandte Elektricität. 
Sloučením s dceřinou společností Telefunken AG a následnou akvizicí společností Daimler AG a Electrolux byla vytvořena současná 
společnost AEG. Inovace stojí za vším, co v AEG dělají. Touha nacházet stále nová technologická řešení dala vzniknout nejznámějším 
vynálezům pro domácnost, od první elektrické chladničky po novou technologii tepelného čerpadla pro sušičky. Letos je to již 130 let 
co AEG spojuje nejvyspělejší technologie s líbivým designem. Snaží se předvídat vaše budoucí potřeby a předčit vaše očekávání. Díky 
inovacím v oblasti praní a sušení prádla je AEG jedničkou na českém trhu. Značka se zaměřuje na vestavné a volně stojící spotřebiče – 
zejména na chladničky, mrazničky, myčky, trouby, sporáky, varné desky, vestavné kávovary a odsavače par.

Při nákupu vybrané multifunkční parní trouby. Modely označeny v letáku. Od AEG  získáte voucher na kuchařský kurz pro 1 osobu
v hodnotě 2.500 Kč. Využít ho můžete na návštěvu speciálního kurzu, kde se naučíte, jak v nové troubě vykouzlit lahodná jídla. 

ZDARMA kurz vaření v hodnotě 2.500 Kč 

Úplné znění podmínek a pravidel na: https://www.aeg.cz/local/cooking-club/

Stáhněte si ZDARMA online kuchařku AEG plnou křupavé a nadýchané inspirace od Gabriely Sedlákové, autorky blogu Recepty 
Dětem.cz .  Desítky receptů přímo od AEG na roastbeef, kachní prsa, ryby, saláty, jarní závitky, marinovaný meloun, bramborové housky, 
jidáše, ořechové rožky,…a další

Skvělé recepty ZDARMA 

Ke stažení na: https://www.aeg.cz/local/recipes/

5 let záruka na celý produkt - pouze vybrané modely

10 let záruka na ÖKOInvertor  - pouze vybrané modely

Podmínkou je včasná registrace spotřebiče dle podmínek společnosti ELECTROLUX, s.r.o.

Prodloužená záruka 5 let a doživotní záruka

Více info na: www.AEG.cz



Materiál dřez: PYRAGRANIT
Rozměr dřezu: 860 x 500 mm
Baterie s výsuvnou sprchou
Provedení: snow + možnost dalších barev
Více informací uvnitř letáku

DOPORUČUJEME

Příklad: Pokud si vyberete námi doporučenou sestavu, pak můžete využít: 
1. „Myčka za čtyři osmičky“ - splňujete podmínku 4+1 spotřebič. Zde ušetříte přes sedm tisíc. A zároveň můžete využít

2. PYRAMIS 1+1=1* – splňujete podmínku minimálně 2ks AEG. Obdržíte levnější výrobek PYRAMIS ZDARMA (zde baterii v hodnotě 3.490Kč). Takže 
platíte jen 6.990Kč (za dřez společně s baterií). A zároveň můžete využít

3. Pokud byste změnili výběr trouby a vybrali si parní troubu model BSK782320M nebo BSK999330M, tak ZDARMA získáte Kurs vaření v hodnotě 
2.500Kč. A zároveň můžete využít

3. Bezplatně stáhnout originální online kuchařku. Recepty Gabriely Sedlákové speciálně pro AEG.

4. Připomínáme, že se musí jednat o jednorázový nákup. Podmínky zmíněných akcí naleznete na konci letáku.

Pokud máte další otázky neváhejte se ptát prodejce.

SteamBake vestavná trouba 

- energetická třída A+

- čistý vnitřní objem 71 l

- nerez ocel a úprava proti otiskům

- čištění: pyrolýza (2 cykly)

- zasunovací ovladače

- funkce SteamBake

- pečící funkce standardní a speciální

- indikace zbytkového tepla, dětská pojistka

- funkce zamknutí

- 2 pečící plechy, 1 rošt, 1x teleskop. výsuvy

- rozměry (VxŠxH): 59 x 56 x 55 cm 

Mikrovlnná trouba

- čistý vnitřní objem 23 l

- nerez ocel a úprava proti otiskům

- dotykové ovládání, LED displej

- mikrovlnný výkon: 900 W, 8 úrovní

- výkon grilu: 1000 W

- průměr otočného talíře: 31,5 cm

- gril, mikrovlny, rozmrazování podle váhy,

vaření podle váhy, 3 programovatelné

funkce použitelné za sebou

- signál při ukončení cyklu

- rozměry (VxŠxH): 38,8 x 59,5 x 40 cm

AKCE:

8.490,-

Indukční deska
- posuvné dotykové DirectTouch

- funkce Hob2Hood

- automatické vypnutí

- 3 krokové využití zvytkového tepla

- akustický signál, automatické zahřátí

- funkce POWER (Booster) = rychlé ohřátí

- dětský zámek, přičítací časovač, ukazatel

času, Eco časovač - využití zbytkového tepla

- zajištění / odjištění ovládacího panelu

- minutka, indikace zbytkového tepla

funkce Pausa

- černá, nerezový rámeček

- rozměry (ŠxH): 57,6 x 51,6 cm

12.990,-
AKCE:

Vestavná myčka šíře 60 cm
- třída A++AA, 14 jídelních souprav

- 5 programů, 4 teploty
- 30 minut 60 °C, AutoSense 45-70 °C, 
ECO, sklo 45 °C, intenzivní 70 °C
- displej - zpoždění start a zbývající čas

- technologie AirDry, Xtra Dry
- šetrná funkce pro sklo
- odložený start 1-24hod
- dvoubarevný paprsek na podlaze - 

červená/zelená

- možnost automatického otevření dvířek 

po domytí

- rozměry (VxŠxH): 81,8 x 59,6 x 55 cm

Komínový odsavač par - šíře 80 cm
- třída A

- ovládání mechanickými tlačítky

- 3 rychlosti + intenzivní
3- výkon min./max.: 200 / 380 m /h

3- intenzivní 700 m /h

- možnost nastavení recirkulace vzduchu

- černá (B)

- volitelné příslušenství k dokoupení:

ECFB02 uhlíkový filtr, K5010M nerezový 
komínek

- úsporné LED osvětlení

- rozměry (ŠxH): 91,5 / 80 x 37,2 cm

15.990,-
AKCE:

ALAZIA 86x50 1B1D + FESTIVO

BPB351120M MSB2547D-M

IKB64431XB DVB5860B

FSE52910Z

8.888,-
CENA *MYČKA za čtyři osmičky:

Běžná cena: 16.459,-

AKCE:

15.990,-

6.990,-
CENA PYRAMIS 1+1=1*:

Běžná cena: 10.580,-



BSK782320M

SteamBoost vestavná parní trouba

- energetická třída A+, čistý objem 70 l

- nerez ocel s úpravou proti otiskům, 4 skla

- elektronické dotykové ovládání

- 180 programů, 75 receptů, paměť

- speciální funkce: regenerace, pečení

chleba, kynutí těsta, ohřev talířů,

zavařování, sušení

- možnost vaření v páře (100 / 50 / 25%)

- 2x halogenové osvětlení, auto vypnutí

- 1x teplotní sonda, 1x teleskopické výsuvy

- rozměry (VxŠxH): 59 x 56 x 55 cm

33.490,-
AKCE:

BEB351110M

SteamBake vestavná trouba

- energetická třída A

- čistý vnitřní objem 71 l

- nerez ocel s úpravou proti otiskům

- hladký smalt pro snadné čištění

- zasunovací ovladače

- funkce SteamBake

- speciální funkce: rozmrazování

- halogenové osvětlení

- 3 skla

- 1x koláčový plech, 1x pekáč, 1x rošt,

1x teleskopické výsuvy

- rozměry (VxŠxH): 59 x 56 x 55 cm

12.990,-
AKCE:

Kompaktní vestavná trouba

- energetická třída A+

- čistý vnitřní objem 43 l

- nerez ocel s úpravou proti otiskům

- elektronické dotykové ovládání

- 28 receptů / automatických programů

- gril, mikrovlny

- 2x halogenové osvětlení

- indikace zbytkového tepla, dětská pojistka

- automatické vypnutí

- 4 skla, 1 rošt

- rozměry (VxŠxH): 45 x 56 x 55 cm

BPK556320M

SteamBake vestavná trouba

- energetická třída A

- čistý vnitřní objem 71 l

- nerez ocel s úpravou proti otiskům

- čištění: pyrolýza

- zasunovací ovladače

- funkce SteamBake

- speciální funkce: rozmrazování

- halogenové osvětlení

- 4 skla

- 1x koláčový plech, 1x pekáč, 1x rošt,

1x teleskopické výsuvy

- rozměry (VxŠxH): 59 x 56 x 55 cm

18.490,-
AKCE:

14.990,-
AKCE:

KMK721000M

TROUBY

BSK999330M

SteamPro vestavná parní trouba

- energetická třída A++, čistý objem 70 l

- nerez ocel s úpravou proti otiskům, 4 skla

- WiFi konektivita, vnitřní videokamera

- otočný ovladač s LCD displejem

- přednastavené programy Assist

- speciální funkce: pečení chleba, kynutí

těsta, ohřev talířů, zavařování, sušení

- možnost vaření v páře (100/75/50/25%)

- Sous-Vide

- ukazatel zbytkového tepla, dětská pojistka

- auto vypnutí, 1x teleskopické výsuvy

- rozměry (VxŠxH): 59,4 x 59,5 x 56,7 cm

46.490,-
AKCE:

BCK455350M

SteamBake vestavná trouba

- energetická třída A

- čistý vnitřní objem 71 l

- nerez ocel s úpravou proti otiskům

- katalytické čištění

- zasunovací ovladače

- funkce SteamBake

- speciální funkce: rozmrazování

- halogenové osvětlení

- 3 skla

- 1x koláčový plech, 1x pekáč, 1x rošt,

1x teleskopické výsuvy

- rozměry (VxŠxH): 59 x 56 x 55 cm

13.990,-
AKCE:

BPK842320M

SenseCook vestavná trouba

- energetická třída A+, čistý objem 71 l

- nerez ocel s úpravou proti otiskům

- čištění: pyrolýza (3 cykly)

- otočný ovladač s LCD displejem

- přednastavené programy Assist

- speciální funkce: pečení chleba, kynutí

těsta, ohřev talířů, zavařování, sušení

- 4 skla, indikace zbytkového tepla, dětská

pojistka, zámek dveří, auto vypnutí

- 1x koláčový plech, 1x pekáč, 1x rošt,

1x teleskopické výsuvy

- 2x halogen osvětlení

- rozměry (VxŠxH): 59 x 56 x 55 cm

24.990,-
AKCE:

ZDARMA
kurz vaření

při nákupu multifunkční parní trouby. Modely označeny
v letáku. Od AEG  získáte voucher na kuchařský kurz pro
1 osobu v hodnotě 2.500 Kč. Využít ho můžete na návštěvu 
speciálního kurzu, kde se naučíte, jak v nové troubě 
vykouzlit lahodná jídla. 

ZDARMA kurz vaření
v hodnotě 2.500 Kč 

Úplné znění podmínek a pravidel na:
https://www.aeg.cz/local/cooking-club/

ZDARMA
kurz vaření

ZDARMA
kurz vaření



DIE5961HG

Ostrůvkový odsavač par - šíře 90 cm

- elektronické dotykové ovládání na skle
3- 3 rychlosti + intenzivní 700 m /h
3- výkon min./max.: 285 / 400 m /h 

- možnost nastavení recirkulace vzduchu

- Hob2Hood, Breeze, indikace znečištění

tukového a uhlíkového filtru, možnost

dálkového ovládání

- barva: nerez, třída A

- vybavení: 3x kovový tukový filtr a komínek

- volitelné příslušenství: dálkový ovladač

REMOTEG1, uhlíkový filtr MCFB58

- rozměry (VxŠxH): 75,2 x 89,8 x 60,6 cm

23.990,-
AKCE:

KMK96800M

Kompaktní vestavná trouba

- energetická třída A+

- čistý vnitřní objem 43 l

- otočný ovladač s LCD displejem

- WiFi konektivita

- 90 receptů

- nízkoteplotní pečení, uchovat teplé,

rozmrazování, ohřev talířů, zavařování,

sušení, kynutí těsta, pečení chleba,

gratinované pokrmy

- 4 skla

- 1x koláčový plech, 1x pekáč, 1x rošt

- rozměry (VxŠxH): 45,5 x 59,5 x 56,7 cm

21.990,-
AKCE:

MBE2658SEM

Mikrovlnná trouba

- čistý vnitřní objem 25 l

- nerez ocel s úpravou proti otiskům

- dotykové ovládání, LED displej

- mikrovlnný výkon 900 W, 5 úrovní

- průměr otočného talíře: 32,5 cm

- rozmrazování podle hmotnosti, vaření

podle váhy, 3 programovatelné funkce

použitelné za sebou, signál při ukončení

- mikrovlny, vnitřní osvětlení, dětská

pojistka, elektronické hodiny s měřením

času

- rozměry (VxŠxH): 45,9 x 59,6 x 40,4 cm

12.990,-
AKCE:

TROUBY a ODSAVAČE

DBB5960HM / DBB5660HM

Komínový odsavač par - 90 / 60 cm

- třída A

- elektronické dotykové ovládání na skle
3- 3 rychlosti + intenzivní 779 m /h
3- výkon min./max.: 175 / 352 m /h 

- možnost nastavení recirkulace vzduchu

- Hob2Hood, Breeze, SilenceTech,

indikace znečištění tukového a uhlíkového

filtru

- barva: nerez

- vybavení: kovový tukový filtr a komínek

- rozměry (VxŠxH):

63,5 x 89,8 / 59,8 x 50 cm

11.990,-
AKCE:

KKK994500M

Plně automatický vestavný kávovar

- ovládání otočným ovladačem

- dotykový displej

- příprava espressa, cappucina, příprava

2 stejných šálků, předehřívání pro

rychlejší přípravu kávy, automatický start

- nerez ocel s úpravou proti otiskům

- termokonvice až na 6 šálků kávy, nádobka

na mléko

- kapacina mlýnku na kávu: 400 g

- objem nádrže na vodu: 2,4 l

- rozměry (VxŠxH): 45 x 56 x 55 cm

52.990,-
AKCE:

MBB1756SEM

Mikrovlnná trouba

- čistý vnitřní objem 17 l

- černá / nerez ocel, úprava proti otiskům

- dotykové ovládání, LED displej

- mikrovlnný výkon 800 W, 5 úrovní

- průměr otočného talíře: 27,2 cm

- rozmrazování podle hmotnosti, vaření

podle váhy, 3 programovatelné funkce

použitelné za sebou, signál při ukončení

- mikrovlny, vnitřní osvětlení, dětská

pojistka, elektronické hodiny s měřením

času

- rozměry (VxŠxH): 37,1 x 59,4 x 31,6 cm

10.990,-
AKCE:

Výsuvný odsavač par

- třída A

- ovládání elektronická tlačítka

- 3 rychlosti + intenzivní
3

- výkon min./max.: 256 / 537 m /h 
3

- intenzivní: 647 m /h

- možnost nastavení recirkulace vzduchu

- čelní lišta není součástí balení

- barva: šedá

- volitelné příslušenství k dokoupení:

TYPE60 uhlíkový filtr, BF6070-M čelní lišta

- rozměry (VxŠxH): 39,6 x 59,8 x 28 cm

7.490,-
AKCE:

DPB5650M

12.990,-
AKCE:

15.990,-
AKCE:

DVB5860B

Komínový odsavač par - šíře 80 cm
- třída A

- ovládání mechanickými tlačítky

- 3 rychlosti + intenzivní
3

- výkon min./max.: 200 / 380 m /h
3- intenzivní 700 m /h

- možnost nastavení recirkulace vzduchu

- černá (B)

- volitelné příslušenství k dokoupení:

ECFB02 uhlíkový filtr, K5010M nerezový 
komínek

- úsporné LED osvětlení

- rozměry (ŠxH): 91,5 / 80 x 37,2 cm



MŮŽE SE HODIT - ROCK STONE

Pánev s nepřilnavým kameninovým 

povlakem o průměru 28 cm

- kámen jako revoluční materiál mezi 
nepřilnavými povrchy
- povlak bez PFOA vyztužený částicemi 

kamene pro vyšší tvrdost a odolnost
- vhodné pro použití na všech typech
desek: plynových, elektrických,

sklokeramických i indukčních

- plná Indukce: Inovativní difuzní dno
s feritovým diskem, které poskytuje lepší
kontaktní plochu pro lepší přenos teploty
- ergonomické madlo se sametově 
hladkým povrchem

AKCE: 950,-
IKE74441FB

Indukční deska

- ovládání posuvné dotykové DirectTouch

- automatické vypnutí, 3 krokové využití

zbytkového tepla, akustický signál, minutka,

automatické zahřátí, POWER (Booster),

dětský zámek, přičítací časovač, ukazatel

času, Eco časovač, využití zbytkového tepla,

zajištění/odjištění ovládacího panelu,

indikace zbytkového tepla, vypnutí zvuku,

funkce Pausa,  funkce Hob2Hood, Bridge

- černá, se zkosenými hranami

- rozměry (ŠxH): 71 x 52 cm

16.990,-
AKCE:

IKB64301XB

Indukční deska

- elektronické ovládání

- podsvícené ukazatele

- funkce Hob2Hood

- automatické vypnutí, akustický signál,

automatické zahřátí, funkce POWER

(Booster) - rychlé ohřátí, dětský zámek,

zajištění/odjištění ovládacího panelu,

minutka, indikace zbytkového tepla,

ukazatel času

- černá, nerezový rámeček

- rozměry (ŠxH): 57,6 x 51,6 cm

10.990,-
AKCE:

IKB64413FB

Indukční deska

- ovládání posuvné dotykové DirectTouch

- funkce Hob2Hood

- automatické vypnutí, 3 krokové využití

zbytkového tepla, akustický signál,

automatické zahřátí, funkce POWER

(Booster) - rychlé ohřátí, dětský zámek,

přičítací časovač, ukazatel času, Eco

časovač, využití zbytkového tepla,

zajištění/odjištění ovládacího panelu,

minutka, indikace zbytkového tepla, vypnutí

zvuku, funkce Pausa

- černá, se zkosenými hranami

- rozměry (ŠxH): 59 x 52 cm

13.990,-
AKCE:

VARNÉ DESKY

IKE64471FB

Indukční deska

- ovládání posuvné dotykové DirectTouch

- Hob2Hood,FlexiBridge, PowerSlide

- automatické vypnutí, 3 krokové využití

zbytkového tepla, akustický signál, minutka,

automatické zahřátí, POWER (Booster),

dětský zámek, přičítací časovač, ukazatel

času, Eco časovač, využití zbytkového tepla,

zajištění/odjištění ovládacího panelu,

indikace zbytkového tepla, vypnutí zvuku

- černá se zkosenými hranami

- rozměry (ŠxH): 59 x 52 cm

19.490,-
AKCE:

Indukční deska

- zabudovaný odsavač s funkcí Hob2Hood

odtah do komína i pro recirkulaci

- zvukový signál, paměť, časové funkce,

odsávač par recirkulační 9 rychlostí 

+ 1 intenzivní

- indikátor stavu tukového filtru

- Bridge, PowerBooster, ovládání

DirectTOuch
3- recirkulace intenzivní: 420 m /h

- tmavě šedá se zkosenými hranami

- invertor motor

- rozměry (ŠxH): 83 x 51 cm

64.490,-
AKCE:

IDK84453IB

Indukční deska
- ovládání posuvné dotykové DirectTouch

- Hob2Hood, FlexiBridge, PowerSlide

- automatické vypnutí, 3 krokové využití

zbytkového tepla, akustický signál, minutka,

automatické zahřátí, POWER (Booster),

dětský zámek, přičítací časovač, ukazatel

času, Eco časovač, využití zbytkového tepla,

zajištění/odjištění ovládacího panelu,

indikace zbytkového tepla, vypnutí zvuku,

- černá, nerezový rámeček

- rozměry (ŠxH): 76,6 x 51,6 cm

20.490,-
AKCE:

IKE84471XB

Indukční deska
- posuvné dotykové DirectTouch

- funkce Hob2Hood

- automatické vypnutí

- 3 krokové využití zvytkového tepla

- akustický signál, automatické zahřátí

- funkce POWER (Booster) = rychlé ohřátí

- dětský zámek, přičítací časovač, ukazatel

času, Eco časovač - využití zbytkového tepla

- zajištění / odjištění ovládacího panelu

- minutka, indikace zbytkového tepla

funkce Pausa

- černá, nerezový rámeček

- rozměry (ŠxH): 57,6 x 51,6 cm

12.990,-
AKCE:

IKB64431XB



HKB75540NB

Plynová deska

- otočné knoflíky

- elektronický indikátor LED

- pojistka zhasnutí plamene

- integrované elektrické zapalování

- možnost intenzivního vaření ve woku

- digitální ukazatel pro každou zónu

- zvukový signál

- nastavení odpočítávání času

- barva: černé sklo

- LED indikátor zbytkového tepla

- rozměry (ŠxH): 74 x 51 cm

AKCE:

12.990,-
SCB61824LF

Kombinovaná chladnička třída A++

- objem chladničky 188 l, mrazničky 72 l

- automatické odmrazování chladničky

- manuální odmrazování mrazničky

- elektronické ovládání s LED indikací

- Frostmatic pro rychlé zmrazení

- rozměry (VxŠxH): 176,9 x 55,6 x 54,9 cm

19.490,-
AKCE:

HK654070XB

Sklokeramická deska

- posuvné dotykové ovládání

- 1x dvojitá varná zóna

- 1x trojitá varná zóna

- automatické vypnutí

- 3 krokové využití zbytkového tepla

- akustický signál, automatické zahřátí

- dětský zámek, přičítací časovač

- Eco časovač, minutka, vypnutí zvuku

- indikace zbytkového tepla, funkce Pausa

- zajištění/odjištění ovládacího panelu

- ukazatel času

- černá, nerezový rámeček

- rozměry (ŠxH): 57,6 x 51,6 cm

8.490,-
AKCE:

HGB64420SM

Plynová deska - šíře 60 cm

- ovládání knoflíky

- pojistka zhasnutí plamene

- integrované elektrické zapalování

- možnost intenzivního vaření ve woku

- barva: nerez

- rozměry (ŠxH): 59,5 x 52 cm

6.490,-
AKCE:

VARNÉ DESKY a LEDNICE

SCE81826TF

Kombinovaná chladnička třída A++

- objem chladničky 186 l, mrazničky 61 l

- automatické odmrazování chladničky

- NoFrost odmrazování mrazničky

- ovládání dotykové s LCD displejem

- oddělené ovládání prostoru mrazničky

a chladničky, se dvěma termostaty

- FlexiShelf, Frostmatic, Coolmatic,

ventilátor pro cirkulaci vzduchu, vizuální

a zvukový alarm při vysoké teplotě

a otevřených dvířkách, dětská pojistka

- rozměry (VxŠxH): 176,9 x 55,6 x 54,9 cm

23.990,-
AKCE:

Monoklimatická chladnička třída A+

- plně integrovaná s pevnými dvířky

- roční spotřeba 172 Kwh

- objem chladničky 93 l

- objem mrazničky 16 l

- automatické odmrazování chladničky

- mechanické odmrazování mrazničky

- hlučnost 38 dB - tiché provedení

- rozměry (VxŠxH): 81,5 x 59,6 x 55 cm

10.990,-
AKCE:

SFB58211AF

Kombinovaná chladnička třída A++
- objem chladničky 207 l, mrazničky 60 l

- automatické odmrazování chladničky

- NoFrost odmrazování mrazničky

- ovládání dotykové s LCD displejem

- oddělené ovládání prostoru mrazničky

a chladničky, se dvěma termostaty

- FlexiShelf, Frostmatic, Coolmatic,

ventilátor pro cirkulaci vzduchu, vizuální

a zvukový alarm při vysoké teplotě

a otevřených dvířkách, dětská pojistka

- rozměry (VxŠxH): 188,4 x 54 x 54,9 cm

26.490,-
AKCE:

SCE81926TS

Sklokeramická deska
- posuvné dotykové ovládání

- 1x dvojitá varná zóna

- 1x trojitá varná zóna

- automatické vypnutí

- 3 krokové využití zbytkového tepla

- akustický signál, automatické zahřátí

- dětský zámek, přičítací časovač

- Eco časovač, minutka, vypnutí zvuku

- indikace zbytkového tepla, funkce Pausa

- zajištění/odjištění ovládacího panelu

- černá se zkosenými hranami

- rozměry (ŠxH): 58 x 51 cm

8.490,-
AKCE:

HK654070FB

CustomFlex

Vnitřní uspořádání dveří CustomFlex nabízí 
naprostou f lexibilitu díky vy jímatelným 
přihrádkám různých velikostí. Dveře chladničky 
jsou tak přehledně a logisticky využité.



FSB51400Z

Myčka nádobí šíře 45 cm

- třída A+AA

- 9 jídelních sad

- 5 programů, 4 teploty
o o

- 30 min. 60 C, AutoSense 45 - 70 C, Eco,
o o

sklo 45 C, intenzivní 70 C

- 3 místný displej s ukazatelem zbyt. času

- odložený start,  AirDry, AutoOff

- XtraDry, vodní senzor, AquaControl

- ComfortRails, ProWater

- horní sprchovací rameno

- dvoubarevný paprsek na podlahu

- rozměry (VxŠxH): 81,8 x 45 x 55 cm

AKCE:

13.990,-
FEE62400PM

Myčka nádobí s panelem šíře 45 cm

- třída A++AA, 9 jídelních sad

- 6 programů, 3 teploty
o o- 30 min. 60 C, AutoSense 45 - 70 C, Eco

o o- extra tichý, sklo 45 C, intenzivní 70 C

- displej s ukazatelem zbytkového času,

- odložený start, horní příborová zásuvka

- ProClean, AirDry, AquaControl, AutoOff

- ExtraHygiene, TimeSaver,XtraDry

- satelitní sprchovací rameno

- invertor motor s 10ti letou zárukou

- rozměry (VxŠxH): 81,8 x 45 x 55 cm

15.990,-
AKCE:

FSE63707P

Myčka nádobí šíře 60 cm

- třída A+++AA

- 15 jídelních sad

- 7 programů, 4 teploty, MachineCare

- 160 / 30 / 60 / 90 min., AutoSense, Eco

- LCD Displej a ovládání QuickSelect

- vyjímatelná horní příborová zásuvka

- AirDry, AutoOff, XtraDry, QuickSelect

- SprayZone, TimeSaver, odložený start

- AquaControl, ProWater

- dvoubarevný paprsek na podlaze

- invertor motor s 10ti letou zárukou

- rozměry (VxŠxH): 81,8 x 59,6 x 55 cm

20.490,-
AKCE:

FEE63716PM

Myčka nádobí s panelem šíře 60 cm

- třída A++AA

- 15 jídelních sad

- 8 programů, 4 teploty, MachineCare
o o- 30 min. 60 C, AutoSense 45 - 70 C, Eco

o o
- extra tichý, sklo 45 C, intenzivní 70 C

- 3 místný displej

- SprayZone

- odložený start, horní příborová zásuvka

- ProClean, AirDry, AquaControl, AutoOff

- ExtraHygiene, TimeSaver, XtraDry

- satelitní sprchovací rameno

- invertor motor s 10ti letou zárukou

- rozměry (VxŠxH): 81,8 x 59,6 x 57,5 cm

21.990,-
AKCE:

MYČKY

FSB52637P

Myčka nádobí šíře 60 cm

- třída A++AA

- 13 jídelních sad

- 7 programů, 4 teploty

- 3 místný displej s ukazatelem zbyt. času

- AUTO Sense, Eco Machine Care

- odložený start,  AirDry, QuickSelect

- TimeSaver, XtraPower, AutoOff

- AquaControl

- dvoubarevný paprsek na podlahu

- rozměry (VxŠxH): 81,8 x 60 x 57 cm

13.990,-
AKCE:

Myčka nádobí šíře 60 cm
- třída A+++AA

- 13 jídelních sad

- 7 programů, 4 teploty, MachineCare

- 160 / 30 / 60 / 90 min., AutoSense, Eco

- LCD Displej a ovládání QuickSelect

- ComfortLift, ProClean, AirDry, AutoOff, 

XtraPower, TimeSaver, odložený start

- TimeBeam - promítání času na podlahu

- ComfortRails, ProWater s doplňkovým

horním sprchovacím ramenem

- AquaControl, vnitřní osvětlení

- rozměry (VxŠxH): 81,8 x 59,6 x 55 cm

31.990,-
AKCE:

FSK93807P

16.459,-
MOC:

FSE52910Z
LÍBILA BY SE VÁM TATO MYČKA

ZA 8.888 Kč?

Pak využijte akci 
„Myčka za čtyři osmičky”

Více na poslední straně tohoto letáku.

Vestavná myčka šíře 60 cm
- třída A++AA

- 14 jídelních souprav

- 5 programů, 4 teploty
- 30 minut 60 °C, AutoSense 45-70 °C, ECO, sklo 
45 °C, intenzivní 70 °C
- displej - zpoždění start a zbývající čas

- technologie AirDry, Xtra Dry
- šetrná funkce pro sklo
- odložený start 1-24hod
- dvoubarevný paprsek na podlaze

červená/zelená

- možnost automatického otevření dvířek po

 domytí

- rozměry (VxŠxH): 81,8 x 59,6 x 55 cm



L6FBG48SC

Předem plněná pračka

- třída A+++-30%

- kapacita praní 8 kg

- LED displej s bílým panelem a českými

popisky

- jemná vlna/hedvábí, antialergický,

20 min. - 3kg, outdoor, lůžkoviny, sport

- jemné+, skvrny, Eco: pro energeticky 

efektivní praní, funkce Úspora času,

3 násypky na prací prostředek a aviváž

- dětský zámek, odložený start

- invertor motor se zárukou 10 let

- rozměry (VxŠxH): 85 x 60 x 57,5 cm

AKCE:

13.490,-

RMB86111NX

Volně stojící americká kombinovaná

chladnička třída A+

- objem chladničky 348 l

- objem mrazničky 179 l

- automatické odmrazování chladničky

- automat. odmrazování mrazničky NoFrost

- elektronické dotykové ovládání na dveřích

- LED osvětlení

- Multiflow, dávkovač vody a ledu, domácí

bar, Magic zóna, Coolmatic, Frostmatic,

- zvukový a vizuální alarm zvýšené teploty

- stříbrná + dveře s nerez ochranou proti

otiskům prstů

- rozměry (VxŠxH): 178 x 91,2 x 73,8 cm

42.990,-
AKCE:

RCB636E4MX

Volně stojící kombinovaná NoFrost 

chladnička třída A++

- objem chladničky 244 l / mrazničky 94 l

- nízkoteplotní zásuvka 22 l

- automatické odmrazování chladničky

- automatické odmrazování mrazničky

- ovládání elektronické

- ventilátor pro cirkulaci vzduchu

- FreshZone, TwinTech

- Multiflow, CustomFlex  

- zvukový a vizuální alarm zvýšené teploty

- stříbrná + dveře s nerez ochranou proti

otiskům prstů

- rozměry (VxŠxH): 201 x 59,5 x 65 cm

16.290,-
AKCE:

VOLNĚ STOJÍCÍ SPOTŘEBIČE

Sušička prádla s tepelným čerpadlem
- třída A++

- kapacita sušení 8 kg

- LED displej s bílým panelem a českými

popisky

- hedvábí, vlna, outdoorové oblečení

   - program obnovuje odolnost vůči vodě,

mix, snadné žehlení, sportovní oblečení,

přikrývka, Eco, tichý

- dětský zámek, odložený start

- invertor motor se zárukou 10 let

- rozměry (VxŠxH): 85 x 60 x 60 cm

16.990,-
AKCE:

T8DEG48SC

ZDARMA kurs vaření v hodnotě 2.500 Kč při nákupu vybrané multifunkční 

parní trouby. Modely označeny v letáku. Od AEG  získáte voucher na 
kuchařský kurz pro 1 osobu v hodnotě 2 500 Kč. Využít ho můžete na 
návštěvu speciálního kurzu, kde se naučíte, jak v nové troubě vykouzlit 
lahodná jídla. Podmínkou je včasná registrace. 

Úplné znění podmínek a pravidel na:
www.aeg.cz/local/cooking-club/

AKCE č. 3 ZDARMA
kurz vaření

Skvělé recepty ZDARMA - stáhněte si ZDARMA online kuchařku AEG plnou křupavé a nadýchané 

inspirace od Gabriely Sedlákové, autorky blogu Recepty Dětem.cz .  Desítky receptů přímo od AEG 
na roastbeef, kachní prsa, ryby, saláty, jarní závitky, marinovaný meloun, bramborové housky, 
jidáše, ořechové rožky,…a další.

Ke stažení na: www.aeg.cz/local/recipes/

AKCE č. 2

5 let záruka na celý produkt - pouze vybrané modely
10 let záruka na invertor motor - pouze vybrané modely
Podmínkou je včasná registrace spotřebiče dle podmínek společnosti ELECTROLUX, s.r.o.

Více info na: www.AEG.cz

AKCE č. 1



1+1=1* kup dva, plať jeden 

*Nakup 2 libovolné spotřebiče AEG z tohoto letáku. Zároveň si vyber 2 libovolné modely PYRAMIS (dřez, baterie nebo 
nádobí). Platí se jen dražší vybraný model PYRAMIS, protože ten druhý model PYRAMIS je ZDARMA. To vše při 
zachování plné záruky na 2 roky a NAVÍC LZE tuto akci PYRAMIS kombinovat s akcí č.5 „Myčka za čtyři osmičky“. 
Žádejte u prodejce zároveň s nákupem elektrospotřebičů AEG. Podmínkou je jednorázový nákup spotřebičů AEG 
společně s vybranými modely PYRAMIS. Následně ani zpětně již nelze uplatnit.

Platí od 30. 5. 2020
Platnost si ověřte na www.PaletaZnacek.cz

AURORA 62 x 50 1B1D

1.890,-

Materiál:Nerezová ocel
Rozměr dřezu: 620 x 400 mm
Rozměr dřez. nádoby: 340 x 400 mm
Rozměr výřezu: 600 x 480 mm
Hloubka vaničky: 150 mm
Šířka skříňky od: 450 mm
Průměr odpadu: 92mm
Pozn.: Horní montáž
Provedení: Hladký povrch

ALAZIA 86 x 50 1B1D
Materiál: PYRAGRANIT
Rozměr dřezu: 860 x 500 mm
Rozměr dřezové nádoby: 340 x 420 mm
Rozměr výřezu: 840 x 480 mm
Hloubka vaničky: 200 mm
Šířka skříňky od: 450 mm
Průměr odpadu: 92mm
Pozn.: Horní montáž
Provedení: iron grey, chocolate, beige,
mocha, carbon, snow

6.990,-

CR PR92

1.390,-

Materiál: Nerezová ocel
Průměr dřezu: 450 mm
Průměr dřez. nádoby:385 mm
Rozměr výřezu:průměr 430 mm
Hloubka vaničky:150 mm
Šířka skříňky od: 450 mm
Průměr odpadu:92 mm
Pozn.: Montáž horní nebo v rovině
Provedení: Hladký povrch

NEXT 62 x 44 1B1D
Materiál: PYRAGRANIT
Rozměr dřezu: 620 x 440 mm
Rozměr dřezové nádoby: 340 x 360 mm
Rozměr výřezu: 610 x 430 mm
Hloubka vaničky: 180 mm
Šířka skříňky od: 450 mm 
Průměr odpadu: 92mm
Pozn.: včetně lankového ovládání
v hodnotě 700 Kč
Provedení:black, beige, vanilla,
grey, carbon, snow

3.990,-

VANILLA

GREY

BLACK

CA1 PR92

1.490,-

Materiál:Nerezová ocel
Rozměr dřezu: 860 x 435 mm
Rozměr dřez. nádoby: 365 x 335 mm
Rozměr výřezu: 840 x 415 mm
Hloubka vaničky: 150 mm
Šířka skříňky od: 500 mm
Průměr odpadu: 92mm
Pozn.: Horní montáž
Provedení: Hladký povrch

NEXT 76 x 44 1B1D
Materiál: PYRAGRANIT
Rozměr dřezu: 760 x 440 mm
Rozměr dřezové nádoby: 340 x 360 mm
Rozměr výřezu: 750 x 430 mm
Hloubka vaničky: 180 mm
Šířka skříňky od: 450 mm
Průměr odpadu: 92mm
Pozn.: včetně lankového ovládání
v hodnotě 700 Kč
Provedení: black, beige, vanilla,
grey, carbon, snow

4.290,-

VANILLA

GREY

BLACK

E33 PR92

1.490,-

Materiál:Nerezová ocel
Rozměr dřezu: 465 x 435 mm
Rozměr dřez. nádoby: 365 x 335 mm
Rozměr výřezu: 455 x 425 mm
Hloubka vaničky: 150 mm
Šířka skříňky od: 450 mm
Průměr odpadu: 92mm
Pozn.: Horní montáž
Provedení: Hladký povrch

SIROS 47 x 51,5 1B
Materiál: PYRAGRANIT
Rozměr dřezu: 470 x 515 mm
Rozměr dřezové nádoby: 400 x 400 mm
Rozměr výřezu: 460 x 505 mm
Hloubka vaničky: 190 mm
Šířka skříňky od: 500 mm
Průměr odpadu: 92mm
Pozn.: Horní montáž, včetně lankového 
ovládání v hodnotě 700 Kč
Provedení: black, beige, vanilla,
grey, carbon, snow

3.990,-

VANILLA

GREY

BLACK

Součástí dřezu je vždy sifon pro úsporu místa s odbočkou na myčku, těsnění a montážní kování.

AKCE č. 4



Bližší informace k modelům vám podá prodejce. V uvedených cenách není zahrnut recyklační poplatek, účtovaný v souladu s novelou zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. Některé fotografie mohou mít pouze informativní charakter. 
Vyobrazené příslušenství nemusí být součástí dodávky. Chyby, změny v textu a cenách jsou vyhrazeny. Uvedené modely jsou určeny k použití v domácnosti. Nabídka je platná do vyprodání zásob.

ATHENA 79 X 50 1B1D LUME 40 x 40 1B

2.490,-

Materiál: Nerezová ocel
Rozměr dřezu: 790 x 500 mm
Rozměr dřez. nádoby: 340 x 400 mm
Rozměr výřezu: 780 x 490 mm
Hloubka vaničky: 180 mm
Šířka skříňky od: 450 mm
Průměr odpadu: 92mm
Pozn.: Horní montáž
Provedení: Hladký povrch

4.990,-

Materiál: Nerezová ocel
Rozměr dřezu: 440 x 440 mm
Rozměr dřez. nádoby: 400 x 400 mm
Hloubka vaničky: 200 mm
Šířka skříňky od: 450 mm
Průměr odpadu: 92mm
Pozn.: Montáž horní nebo spodní
Provedení: Hladký povrch

MEZZO FESTIVO ESPRESSIVO

Páková směšovací baterie
s keramickými disky
Výška: 258 mm
Průměr stojánku: 42 mm
Pozn: Otočná
Provedení: Chrom

2.990,-1.990,- 2.990,-

Páková směšovací baterie
s keramickými disky
Vnější rozměr: 185 x 205 mm
Průměr stojánku: 54,6 mm
Pozn: Výsuvná sprcha
Provedení: Chrom

Páková směšovací baterie
s keramickými disky
Výška: 265mm
Pozn: Otočná
Provedení: Chrom

SADA OPTIMUM PLUS 2+2
Materiál: Nerezová ocel
Hrnec 8 l
Průměr 250 mm
Hrnec 4,5 l
Průměr 250 mm
Pozn.: Sada tlakových hrnců
Ohřev: Indukční, elektrický,
plyn, sklokeramika

GOURMET SADA 5+3

3.790,-4.990,-

Materiál:Nerezová ocel
Hrnec průměr 240 mm
Hrnec průměr 200 mm
Hrnec průměr 160 mm
Rendlík průměr 160 mm
Pánev průměr 240 mm
Ohřev: Indukční, elektrický, 
plyn,sklokeramika

VANILLAGREY BLACK

SATINCHROMNEREZ

ACCEL MICRO ESSENTIAL TAURUS ROCK STONE 28

950,-999,-

Páková směšovací baterie
s keramickými disky
Vnější rozměr: 150 x 255 mm
Průměr stojánku: 40 mm
Pozn: Otočná
Provedení: Chrom

Pánev s nepřilnavým kameninovým povlakem - průměr 28 cm

- kámen jako revoluční materiál mezi nepřilnavými povrchy
- povlak bez PFOA vyztužený částicemi kamene pro vyšší

tvrdost a odolnost
- vhodné pro použití na všech typechdesek: plynových, 

elektrických,

sklokeramických i indukčních

- plná Indukce: Inovativní difuzní dno s feritovým diskem,
které poskytuje lepší kontaktní plochu pro přenos teploty

MEZZO FESTIVO SILVIO

2.490,-3.390,-

Páková směšovací baterie
s keramickými disky
Výška: 320mm
Pozn: Otočná
Provedení: black, beige,
vanilla, grey, carbon, snow

3.590,-

Páková směšovací baterie
s keramickými disky
Vnější rozměr: 185 x 205 mm
Průměr stojánku: 54,6 mm
Pozn: Výsuvná sprcha
Provedení: satin, iron grey,
chocolate, mocha, beige,
carbon, snow

Páková směšovací baterie
s keramickými disky
Výška: 265mm
Pozn: Otočná
Provedení: iron grey, beige,
chocolate, mocha, carbon,
snow

VANILLA

GREY BLACK



Bližší informace k modelům vám podá prodejce. V uvedených cenách není zahrnut recyklační poplatek, účtovaný v souladu s novelou zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. Některé fotografie mohou mít pouze informativní charakter. 
Vyobrazené příslušenství nemusí být součástí dodávky. Chyby, změny v textu a cenách jsou vyhrazeny. Uvedené modely jsou určeny k použití v domácnosti. Nabídka je platná do vyprodání zásob.

Milady Horákové 4, SVITAVY

tel.: 461 531 080, 461 540 131

e-mail: obchod@tauergroup.cz

www.tauergroup.cz

Prodejce:

AEG FSE52910Z

Vestavná myčka šíře 60 cm
- třída A++AA

- 14 jídelních souprav

- 5 programů, 4 teploty
- 30 minut 60 °C, AutoSense 45-70 °C, ECO, sklo 45 °C, 
intenzivní 70 °C
- displej - zpoždění start a zbývající čas

- technologie AirDry, Xtra Dry
- šetrná funkce pro sklo
- odložený start 1-24hod
- dvoubarevný paprsek na podlaze - červená/zelená

- možnost automatického otevření dvířek po domytí

- rozměry (VxŠxH): 81,8 x 59,6 x 55 cm

AKCE č. 5
Podmínky akce:

Každý zákazník, který nakoupí libovolné 4ks spotřebičů AEG z tohoto letáku, má možnost u prodejce 
využít akci a následně získat myčku AEG FSE 52910Z s doplatkem pouze 8888Kč. Tuto akci LZE 
kombinovat s akcí č. 4 na zvýhodněný nákup PYRAMIS 1+1=1*. Podmínkou je jednorázový nákup 
spotřebičů AEG (4+1ks). Následně ani zpětně již nelze uplatnit.

*8.888,-
MOC: 16.459,-

Aktuálně platné
akce naleznete na:

www.PaletaZnacek.cz
Ověřte si, zda je tato akce stále platná.

MYČKA
za čtyři osmičky


