
Акція діє з 27 березня 
по 27 червня 2013 
для партнерів групи 
компаній «Алкотек» — 
кухонних студій та салонів

Придбавши дві одиниці будь-яких моделей 
вбудовуваної техніки Electrolux, у комбінації 
варочна поверхня + духова шафа, 
Ви гарантовано отримаєте чайник Electrolux 
EEWA7100R у подарунок. Дві одиниці 
повинні бути оформлені в одному чеку.

Придбавши три або більше одиниці 
будь-яких моделей вбудовуваної техніки 
Electrolux, у комбінації варочна поверхня + 
духова шафа + посудомийна АБО пральна 
машина АБО холодильник (третя одиниця — 
на вибір), Ви гарантовано отримаєте два 
подарунки: чайник Electrolux EEWA7100R + 
тостер Electrolux EAT7100R. Три одиниці 
повинні бути оформлені в одному чеку.
Організатор залишає за собою право змінювати строк та умови 
проведення акції.

Під подарунками мається на увазі можливість придбання чайника 
Electrolux EEWA7100R та тостера Electrolux EAT7100R за 1 грн. Акційну 
техніку також можна придбати окремо за роздрібною ціною.
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Модель: EEWA7100R Модель: EAT7100R

Організатор 3

Подарунки
при купівлі вбудовуваної техніки
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2 одиниць 1 техніки — 
чайник

3 одиниць 2 та більше — 
чайник і тостер

ALCOTEC

подовжено 
до 31 липня



Новий погляд
на сучасне 
життя

Протягом 90 років компанія 
Electrolux є постачальником 
професійного та побутового 
обладнання. 

Те, що було створено для 
професіоналів, тепер 
доступно 
і Вам – скористайтеся цими 
можливостями!

Ноу-хау втілені в серії 
побутової техніки Inspiration, 
де кожний пристрій ідеально 
поєднується з іншими, 
незалежно від їхньої 
комбінації.
Характерною рисою дизайну 
серії Inspiration є так звана 
«flow line», що візуально 
об’єднує пристрої Вашої кухні.
 
Кожна функція є унікальною, 
оскільки розроблена та 
протестована 
професіоналами: інтерфейси 
духових шаф перемістились 
на скляну панель, що 

підкреслює якість матеріалів 
при кожному дотику; верхня 
панель топових пральних 
машин відрізняється шаром 
прозорого пластику зі 
сріблястою підкладкою 
і чорною панеллю сенсорного 
керування з елегантним білим 
світлодіодним підсвічуванням.
 
В натуральних матеріалах 
і складних текстурах, у чітких 
лініях і плавних вигинах 
техніки Electrolux серії 
Inspiration відбиті новітні 
тенденції архітектури та 
дизайну.

Серія побутової техніки Electrolux    
Inspiration

Ваш дилер:

Модельний ряд Inspiration. Технології професіоналів у Вашому домі.


