
СМАЧНІ 
ПРОПОЗИЦІЇ



Духова шафа 
Candy FCP605XL
             FCP605XL/E

Духова шафа 
Candy FCP605NXL
             FCP605NXL/E

Газова 
варильна поверхня 
Candy CSG64SWGX

Газова 
варильна поверхня 
Candy CSG64SWGN

  8 функцій (функція «Піца»)
  Ручки керування Push Pull

  8 функцій (функція «Піца»)
  Ручки керування Push Pull

  Чавунні решітки
  Конфорка «Корона» з 

подвійним рядом полум’я

  Чавунні решітки
  Конфорка «Корона» з 

подвійним рядом полум’я

ПОДАРУНОК
витяжка*

ПОДАРУНОК
витяжка*

Смачна пропозиція: купуючи один з комплектів 1-5: духова шафа й газова 
варильна поверхня, отримуєте в подарунок витяжку*.
* Подарунком вважається купівля за 1 грн. Модель витяжки уточнюйте у 
Організатора.

КОМПЛЕКТ 1

КОМПЛЕКТ 2

Candy – міжнародний бренд, який 
пропонує повний асортимент 
великої побутової та вбудованої 
техніки, що поєднує передові 
технології, функціональність, 
італійський дизайн і відмінну 
продуктивність. З роками наша 
місія не змінилася: задоволення 
потреб споживачів за допомогою 
інноваційних але простих у 
використанні і доступних продуктів. 

Спростіть своє життя, 
використовуючи найрозумніші 
вирішення від Candy.



Духова шафа 
Candy FCP625WXL
             FCP625WXL/E

Індукційна 
варильна поверхня  
Candy CI 640 CB

Електрична 
варильна поверхня  
Candy CH64DVT

Газова 
варильна поверхня 
Candy CSVG64SGB

 8 функцій (функція «Піца»)
 Ручки керування Push Pull

 Booster на кожній зоні

 10 рівнів потужності

 Газ на склі
 Чавунні решітки
 Конфорка «Корона» з

подвійним рядом полум’я

ПОДАРУНОК
витяжка*

Смачна пропозиція: купуючи один з комплектів 1-5: духова шафа й газова 
варильна поверхня, отримуєте в подарунок витяжку*.
* Подарунком вважається купівля за 1 грн. Модель витяжки уточнюйте у 
Організатора.

У разі, якщо жодна з газових варильних поверхонь 
комплектів 1–5 не підходить, можна вибрати одну  
з додаткових моделей варильних поверхонь:

Духова шафа 
Candy FCP605WXL
            FCP605WXL/E

Духова шафа 
Candy FCP625NXL
            FCP625NXL/E

Газова 
варильна поверхня 
Candy CSG64SWGB

Газова 
варильна поверхня 
Candy CSVG64SGN

 8 функцій (функція «Піца»)
 Ручки керування Push Pull

 8 функцій (функція «Піца»)
 Ручки керування Push Pull

 Чавунні решітки
 Конфорка «Корона» з

подвійним рядом полум’я

 Газ на склі
 Чавунні решітки
 Конфорка «Корона» з

подвійним рядом полум’я

ПОДАРУНОК
витяжка*

ПОДАРУНОК
витяжка*

Смачна пропозиція: купуючи один з комплектів 1-5: духова шафа й газова 
варильна поверхня, отримуєте в подарунок витяжку*.
* Подарунком вважається купівля за 1 грн. Модель витяжки уточнюйте у 
Організатора.

КОМПЛЕКТ 5КОМПЛЕКТ 3

КОМПЛЕКТ 4 АЛЬТЕРНАТИВНІ МОДЕЛІ ДО КОМПЛЕКТІВ



3 роки 
безкоштовного 

сервісного обслуговування 
побутової техніки Candy 

Деталі спеціальної пропозиції 
можна дізнатися на сайті 

www.candy.ua

Вбудована прально-сушильна машина 
Candy CBWM 814D-S 

 Інверторний двигун
 Завантаження для прання: 8 кг
 Завантаження для сушіння: 5 кг
 Сертифіковано

Woolmark Apparel Care
 Технологія Smart Fi+

(з’єднання NFC + Wi-Fi)
 Швидкі прання й сушіння: 59 хв

 Клас енергоефективності: А+++
 Завантаження для прання: 8 кг

ПОДАРУНОК
мультиварка*

ПОДАРУНОК
мультиварка*

Смачна пропозиція: купуючи одну з моделей вбудованих пральної чи прально-
сушильної машин, отримуєте в подарунок  мультиварку*.
* Подарунком вважається купівля за 1 грн. Модель мультиварки уточнюйте у 
Організатора.

 СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ ВІД ВИРИОБНИКА

Вбудована прально-сушильна машина 
Candy CBWDS 8514TH-S 



СПРОСТІТЬ 
СВОЄ ЖИТТЯ!


