
Zyskaj do 50%  
rabatu na płytę!
Kup 4 produkty marki Electrolux objęte promocją w studiu 
kuchennym, należące do różnych kategorii, i otrzymaj  
30% lub 50% rabatu na płytę indukcyjną.

Promocja trwa od 2.02.2018 r. do 30.04.2018 r.  
Zapytaj sprzedawcę o szczegóły i regulamin promocji lub sprawdź na www.electrolux.pl/promocje



Zasady promocji  
„Zyskaj do 50% rabatu na płytę!”

Aby otrzymać 50% rabatu od ceny brutto 
na płytę indukcyjną Electrolux:

Z promocji można skorzystać tylko jeden raz. Promocja nie dotyczy zakupów dokonywanych  
w ramach działalności gospodarczej. Organizatorem promocji jest Electrolux Poland Sp. z o.o.

Zapytaj sprzedawcę o szczegóły i regulamin promocji lub sprawdź na www.electrolux.pl/promocje

Aby otrzymać 30% rabatu od ceny brutto 
na płytę indukcyjną Electrolux:

PROGRAM PREMIUM PROGRAM PLUS

1. Kup 4 urządzenia marki Electrolux objęte 
promocją w czasie jej trwania (od 2.02.2018 r. 
do 30.04.2018 r.) w studiu kuchennym 
biorącym udział w promocji. 

2. Każde z kupionych urządzeń musi należeć  
do innej kategorii (piekarnik, płyta, zmywarka, 
lodówka).

3. Rabat 50% od ceny brutto płyty zostanie 
naliczony od razu przy zakupie.

Modele objęte promocją – rabat 50% na płytę:

ESI8730RAX zmywarka 
ESL7845RA zmywarka 
ESL8820RA zmywarka 
ESL4655RA zmywarka 
ENG2854AOW chłodziarko-zamrażarka 
ENN7854COW chłodziarko-zamrażarka 
ENN2874CFW chłodziarko-zamrażarka 
ERC3215AOW chłodziarka 
EUN2244AOW zamrażarka 
EVY0841BAX piekarnik 
EOB9956XAX piekarnik 
EOB9851ZOZ piekarnik 
EOB8857AAX piekarnik 
EOC6851DAX piekarnik 
EHD8740FOK płyta indukcyjna 
EHD7740FOK płyta indukcyjna 
EHD6740FOK płyta indukcyjna 
EHI8550FHK płyta indukcyjna 
E6454FOK płyta indukcyjna

Modele objęte promocją – rabat 30% na płytę:

ESL8350RA zmywarka 
ESL8346RO zmywarka 
ESL5360LA zmywarka 
ESL5343LO zmywarka 
ESL4582RA zmywarka 
ESL4583RA zmywarka 
ESL4510LA zmywarka 
EHI6540FHK płyta indukcyjna 
EHH6340FXK płyta indukcyjna 
ENN2812COW chłodziarko-zamrażarka 
ENN2821AJW chłodziarko-zamrażarka 
ENN2800AJW chłodziarko-zamrażarka 
EOA5555AAX piekarnik 
EOA3454AAX piekarnik

1. Kup 4 urządzenia marki Electrolux objęte 
promocją w czasie jej trwania (od 2.02.2018 r.  
do 30.04.2018 r.) w studiu kuchennym 
biorącym udział w promocji. 

2. Każde z kupionych urządzeń musi należeć  
do innej kategorii (piekarnik, płyta, zmywarka, 
lodówka).

3. Rabat 30% od ceny brutto płyty zostanie 
naliczony od razu przy zakupie.


