
ZÍSKEJTE 
AŽ 2.500 KČ 
ZPĚT!

STRÁŽCI
OBLEČENÍ

NEJDELŠÍ ZÁRUKA
 VÝJIMEČNÝ DESIGN
 JEDINEČNÉ TECHNOLOGIE

DOKONALÁ PÉČE  
O VAŠE PRÁDLO

Více informací na  
www.strazciobleceni.cz

Akce platí od 1. 10. do 30. 11. 2017  
a vztahuje se jen na vybrané modely.

KUPTE SI SUŠIČKU, PRAČKU KOMBINOVANOU SE SUŠIČKOU  
NEBO SET PRAČKY A SUŠIČKY AEG  

A ZÍSKEJTE PENÍZE ZPĚT!



PRAČKY

Naše pračky jsou rozdělené do sérií podle klíčových technologií. 
Jednoduše si tak vyberete tu, která bude nejlépe vyhovovat  
vašim potřebám. Vyšší série automaticky znamenají vyšší stupeň  
péče o prádlo a navíc v sobě zahrnují i technologie  
z nižších modelových sérií.
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Technologie SoftWater

Technologie ÖKOMix®

Technologie ProSteam®

Technologie ProSenseTM



A E G  P R A Č K A  P R O S E N S E T M

NÁŠ STRÁŽCE 
KAŽDODENNÍHO OBLEČENÍ
Jsme rodina. A vlastně si nevybavujeme den, kdy nepereme. Když náš malý syn Vojtík jí,  
je to vidět všude kolem, a i na nás. Potřebujeme výkonné a úsporné spotřebiče, které se přizpůsobí  
našim potřebám a šetrně se postarají o oblečení, aby vydrželo co nejdéle jako “před Vojtou”.

Pečujte o své oblíbené prádlo
Automaticky pro každou várku prádla upraví čas, 
spotřebu vody a elektrické energie.  
Zaručí nejlepší ošetření každého kusu oblečení 
a výrazně snižuje opotřebování vlivem 
nadměrného praní díky technologii ProSense™.

Stará se dvakrát efektivněji o vaše prádlo
S technologií ProSense® se každá dávka prádla  
zváží a podle toho se upraví prací cyklus -  
čas se sníží na nutné minimum, aby bylo 
vše dokonale čisté. Zabraňuje opotřebení 
a chrání barvy vašich oblíbených kousků.

Perte tak, jak vám to vyhovuje,  
ale vždy úsporně
Zkracování programu už neznamená,  
že si připlatíte za elektřinu - zároveň  
můžete zapnout funkci TimeSave a Eco  
a získáte tak energeticky efektivní 
praní v co nejkratším čase.

Veronika a Lukáš Hejlíkovi
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A E G  P R A Č K A  P R O S T E A M ®

MŮJ STRÁŽCE  
NAŽEHLENÝCH KOŠIL
Mám rád, když můžu vypadat perfektně. Svůj volný čas  
chci trávit s rodinou, přáteli nebo se věnovat  
svým projektům. Proto od spotřebičů očekávám,  
že budou pečovat o mé oblečení tak, že nebudu muset 
věnovat příliš času žehlení. Rychle se postarají o to,  
abych se každý den cítil dobře, a přitom s tím 
neztratil moc času. Navíc méně žehlení znamená také 
menší opotřebení vláken a já pak můžu například 
ve svých košilích vypadat perfektně delší dobu.

Pečujte o své oblíbené prádlo
Automaticky pro každou várku prádla upraví čas, spotřebu vody a elektrické 
energie. Zaručí nejlepší ošetření každého kusu oblečení a výrazně snižuje 
opotřebování vlivem nadměrného praní díky technologii ProSense™.

Perte tak, jak vám to vyhovuje, ale vždy úsporně
Zkracování programu už neznamená, že si připlatíte za elektřinu 
- zároveň můžete zapnout funkci TimeSave a Eco a získáte 
tak energeticky efektivní praní v co nejkratším čase.

Nežehlete - omezí zmačkání o třetinu
Technologie ProSteam® umožňuje zakončit prací cyklus párou,  
která omezí zmačkání, nebo použít samostatný parní program  
pro osvěžení prádla – zajistí tak dokonalý výsledek bez námahy,  
den za dnem.

Lukáš Hejlík, herec
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A E G  P R A Č K A  Ö K O M I X ®

NÁŠ STRÁŽCE  
JEMNÝCH HALENEK
Při výběru oblečení preferujeme kvalitu nad kvantitou. Řemeslo, přírodní materiály  
a padnoucí střihy nikdy nevyjdou z módy. Aby vzhled a struktura oblečení  
byly stále perfektní, nemáme problém investovat do kvalitních spotřebičů.  
Zároveň chceme mít doma takové spotřebiče, které budou skvěle vypadat.

Perfektní výsledek za 59 minut
Program ÖkoPower přináší nejefektivnější 59minutové praní na trhu.  
Jedinečná účinnost praní při 30 °C za méně než hodinu.  
Díky technologii ÖKOMix® se prací prostředek úplně aktivuje a praní 
prádla se spustí okamžitě. Pračka umožňuje perfektní vyprání prádla 
i při teplotě 30 °C stejně tak důkladně, jako by se pralo při 60 °C.

Nežehlete - omezí zmačkání o třetinu
Technologie ProSteam® umožňuje 
zakončit prací cyklus párou, která omezí 
zmačkání, nebo použít samostatný 
parní program pro osvěžení prádla –  
zajistí tak dokonalý výsledek 
bez námahy, den za dnem.

Každé vlákno je ochráněné
S převratnou technologií ÖKOMix® se všechen prací prostředek a aviváž důkladně promíchá s vodou, 
takže veškeré stehy, vlákna a nitky vašeho jemného oblečení jsou precizně ošetřeny a je o ně pečlivě 
postaráno, dokonce i při zkrácených programech. Chráníme kvalitu, jedno praní za druhým. 

Radka a Anna,  
módní návrhářky značky CHATTY
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SUŠIČKY

Chcete dokonale měkké a hebké prádlo? Používejte naše sušičky.  
Díky nejlepším technologiím vám umožní sušit i choulostivé tkaniny, 
jako jsou vlna, hedvábí a funkční oblečení. Unikátní a inovativní design 
sladěný i s novou řadou praček ztělesňuje prvotřídní kvalitu  
a technický pokrok. 

Technologie AbsoluteCare®

Technologie SensiDry® 

Technologie ProSense® 
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A E G  S U Š I Č K A  A B S O L U T E C A R E ®

MŮJ STRÁŽCE  
FUNKČNÍHO OBLEČENÍ
Sport je moje vášeň a i volný čas trávím nejraději aktivně. Mám hodně sportovního oblečení.  
Abych mohla dosáhnout těch nejlepších výkonů, tak nejen já, ale i mé funkční oblečení musí být 
vždy v perfektní formě. Proto potřebuji, abych ho mohla bez obav svěřit své sušičce.  
Od spotřebiče očekávám, že se postará o to, aby si moje bunda zachovala stejné vlastnosti,  
jaké měla jako nová, tedy prodyšnost a voděodolnost.

Sušte cokoliv – nezkoumejte štítky
Bez obav sušte i oděvy určené výlučně k ručnímu 
praní. Patentované sušicí cykly se vyznačují 
speciálními pohyby bubnu, které zabraňují 
sražení nebo zplstnatění citlivých tkanin.

Pečujte o své oblečení, svěřte ho sušičce
Funkční oblečení. Hedvábí. Vlna. Garantujeme,  
že s programy na míru můžete dát bez obav do sušičky 
cokoliv. Pouze systém AbsoluteCare® nabízí programy 
přizpůsobené všem druhům materiálů. Dosáhnete skvělých 
výsledků, pečujete o oblečení a chráníte ho před poškozením.

Bezpečné sušení při nízkých teplotách
Sušičky AEG s technologií SensiDry® suší při nízkých 
teplotách a využívají precizní senzory na monitorování cyklu 
sušení. Oděvy tak nebudou nikdy vystavené zbytečnému 
teplu a déle si zachovají strukturu, kterou měly ještě jako 
úplně nové. Nízká teplota navíc pomáhá šetřit energii.

Veronika Vítková,  
česká reprezentantka v biatlonu
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KUPTE SI SUŠIČKU, PRAČKU KOMBINOVANOU SE SUŠIČKOU  
NEBO SET PRAČKY A SUŠIČKY AEG  

A ZÍSKEJTE AŽ 2500 KČ ZPĚT!

Akce se vztahuje pouze na produkty dovezené do ČR prostřednictvím společnosti Electrolux s.r.o.  
Za pořizovací cenu je považována cena uvedená na daňovém dokladu.  
Do pořizovací ceny se nezahrnují slevy uplatněné při nákupu, doprava a ostatní příslušenství uvedené na dokladu samostatně.

Kupte v období od 1. 10. do 30. 11. 2017 
výše uvedené produkty AEG v daném cenovém rozmezí.

Zakoupený produkt či set zaregistrujte nejdéle do 14 dnů od data nákupu na www.strazciobleceni.cz.  
K registraci jsou nutná sériová čísla produktů a digitální kopie – sken nebo fotografie – prodejního dokladu.

Po ověření registračních údajů vám do 30 dnů od data schválení registrace  
zašleme peníze zpět na vámi zadaný bankovní účet.

JAK ZÍSKAT PENÍZE ZPĚT?

Více informací na www.strazciobleceni.cz
www.aeg.cz   aegceskarepublika

Sušička
Platí pouze pro níže uvedené modely sušiček. Uvedené bonusy se nevztahují na samostatně zakoupené pračky AEG.

Modely sušiček zařazené do akce: 
T8DBG47WC, T8DBG48SC, T8DEE48SC, T8DEC68SC, T8DEE68SC, T8DBE48SC, T8DBG48WC,  

T8DEC49SC, T8DBE68SC , T8DEG48SC, T8DEA68S

CASHBACK V HODNOTĚ  
1000 Kč 

Platí pro sušičky s pořizovací cenou  
od 13 990 Kč do 17 000 Kč. 

CASHBACK V HODNOTĚ  
1500 Kč

Platí pro sušičky s pořizovací cenou  
rovnající se nebo vyšší než 17 001 Kč.

Pračka kombinovaná se sušičkou
Platí pouze pro níže uvedené modely praček kombinovaných se sušičkou.

Modely praček kombinovaných se sušičkou zařazené do akce: 
L9WBC61B, L7WBG68W, L8WBC61SC, L7WBE69S, L99691HWD

CASHBACK V HODNOTĚ  
2000 Kč

Platí pro modely s pořizovací cenou od 17 990 Kč.

SET sušičky a pračky
Platí pouze pro kombinaci modelu sušičky a pračky zařazené do akce. Oba produkty musí být zakoupeny v rámci jednoho nákupu/dokladu.

Modely praček zařazené do akce:  
L6FBG49WC, L7FEE49SC, L7FBE68SC, L7FEE48SC, L6FBI48SC, L6FBG68SC, L6FBG48SC, L7FEC48SC, L8FEC68SC,  

L7FBE48SC, L7FEC41SC, L7FEE68SC, L8FEE48SC, L8FEE68B, L8FEC49SC, L9FEC49SC, L6FBG41S, L9FEA69S

CASHBACK V HODNOTĚ  
2000 Kč

Platí pro sety s pořizovací cenou  
od 23 380 Kč do 35 000 Kč.

CASHBACK V HODNOTĚ  
2500 Kč

Platí pro sety s pořizovací cenou  
rovnající se nebo vyšší než 35 001 Kč.


