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The futurese
Seznamte
moving
s budoucností.
in.

coolEfficiency kombinace

KG 39EAL40, inoxLook
Kombinace chladnička/mraznička

KG 36EAL40, inoxLook
Kombinace chladnička/mraznička

• spotřeba energie za rok: 157 kWh
• užitný objem celkem: 339 l
• 2 chladicí okruhy, oddělená regulace teploty

• spotřeba energie za rok: 150 kWh
• užitný objem celkem: 303 l
• 2 chladicí okruhy, oddělená regulace teploty

chladicí část
• objem: 247 l
• automatické odtávání
• dynamické chlazení/superchlazení
• 5 odkládacích ploch z bezpečnostního skla
• crisperBox/chillerBox
• LED osvětlení

chladicí část
• objem: 211 l
• automatické odtávání
• dynamické chlazení/superchlazení
• 4 odkládací plochy z bezpečnostního skla
• crisperBox/chillerBox
• LED osvětlení

mrazicí část
• objem: **** 92 l
• systém lowFrost
• supermrazení
• kapacita mrazení za 24 h: 14 kg
• doba skladování při poruše: 35 h

mrazicí část
• objem: **** 92 l
• systém lowFrost
• supermrazení
• kapacita mrazení za 24 h: 14 kg
• doba skladování při poruše: 35 h

Rozměry (V × Š × H) v mm: 2010 × 600 × 650

Rozměry (V × Š × H) v mm: 1860 × 600 × 650

Cena: 23 990 Kč

Cena: 20 990 Kč

výsuvné
plochy

LED-světlo

KG 36EAW30, bílá
Kombinace chladnička/mraznička

KG 39VVW30, bílá
Kombinace chladnička/mraznička

• spotřeba energie za rok: 223 kWh
• užitný objem celkem: 307 l
• 2 chladicí okruhy, oddělená regulace teploty

• spotřeba energie za rok: 238 kWh
• užitný objem celkem: 334 l
• elektronická regulace teploty

chladicí část
• objem: 215 l
• automatické odtávání
• dynamické chlazení/superchlazení
• 4 odkládací plochy z bezpečnostního skla
• crisperBox/chillerBox
• LED osvětlení

chladicí část
• objem: 250 l
• automatické odtávání
• 5 odkládacích ploch z bezpečnostního skla
• crisperBox
• LED osvětlení

mrazicí část
• objem: **** 92 l
• systém lowFrost
• supermrazení
• kapacita mrazení za 24 h: 12 kg
• doba skladování při poruše: 35 h

mrazicí část
• objem: **** 94 l
• systém lowFrost
• supermrazení
• kapacita mrazení za 24 h: 7 kg
• doba skladování při poruše:23 h

Rozměry (V × Š × H) v mm: 1860 × 600 × 650

Rozměry (V × Š × H) v mm: 2010 × 600 × 650

Cena: 16 990 Kč

Cena: 14 990 Kč
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coolEfficiency kombinace

výsuvné
plochy

výsuvné
plochy

LED-světlo

LED-světlo

KG 36VVL30, inoxLook
Kombinace chladnička/mraznička

KG 36VVW30S, bílá
Kombinace chladnička/mraznička

• spotřeba energie za rok: 227 kWh
• užitný objem celkem: 309 l
• elektronická regulace teploty

• spotřeba energie za rok: 227 kWh
• užitný objem celkem: 309 l
• elektronická regulace teploty

chladicí část
• objem: 215 l
• automatické odtávání
• 4 odkládací plochy z bezpečnostního skla
• crisperBox
• LED osvětlení

chladicí část
• objem: 215 l
• automatické odtávání
• dynamické chlazení
• 4 odkládací plochy z bezpečnostního skla
• crisperBox
• LED osvětlení

mrazicí část
• objem: **** 94 l
• systém lowFrost
• supermrazení
• kapacita mrazení za 24 h: 7 kg
• doba skladování při poruše: 23 h

mrazicí část
• objem: **** 94 l
• systém lowFrost
• supermrazení
• kapacita mrazení za 24 h: 7 kg
• doba skladování při poruše: 23 h

Rozměry (V × Š × H) v mm: 1860 × 600 × 650

Rozměry (V × Š × H) v mm: 1860 × 600 × 650

Cena: 14 990 Kč

Cena: 14 990 Kč

GS 30DN11, bílá
Šuplíkový mrazák
• spotřeba energie za rok: 275 kWh
• užitný objem celkem: 223 l
• elektromechanická regulace teploty
mrazicí část
• objem: **** 223 l
• allFrost technika
• supermrazení
• kapacita mrazení za 24 h: 27 kg
• doba skladování při poruše: 18 h

Rozměry (V × Š × H) v mm: 1710 × 600 × 650
Cena: 13 990 Kč
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Automatické pračky

1–7

WM 16S890EU i-Dos

WM 14Q440BY waterPerfect
Automatická pračka, 60 cm

Automatická pračka, 60 cm
• náplň prádla: 1–8 kg
• 1600–400 ot./min.
• spotřeba energie při standardním pracím cyklu bavlna 60 °C při plné náplni:
1,03 kWh, při poloviční náplni: 0,69 kWh, spotřeba energie při standardním
programu bavlna 40 °C při poloviční náplni: 0,63 kWh
• spotřeba vody: 10 500 litrů/rok; spotřeba energie 189 kWh/rok (na základě 220 standardních pracích cyklů bavlna 60 °C a bavlna 40 °C při plné a poloviční náplni)
• i-Dos: systém automatického dávkování pracího prostředku a aviváže
• antiStain systém: systém na cílené odstranění skvrn
• programy: Automatic, Automatic soft, dessous, jeans, halenky/košile, super 15´,
záclony, outdoor/impregnace, rychlý/mix, vlna / ruční praní, jemné/hedvábí
• speciální funkce: start s funkcí re-load, i-Dos 1, i-Dos 2, meny, změna nastavení počtu otáček, teploty a konce praní
• aquaStop se zárukou
• velký textový displej s ukazateli teploty, zbývajícího času, počtu otáček, průběhu programu a nastavení konce praní, ukazatel přepěnění
• průtokový senzor / bezstupňová množstevní automatika
• nerezový buben varioSoft
• dětská pojistka

• náplň prádla: 1–7 kg
• 1400–400 ot./min.
• spotřeba energie při standardním pracím cyklu bavlna 60 °C při plné náplni:
0,81 kWh, při poloviční náplni: 0,78 kWh, spotřeba energie při standardním
programu bavlna 40°C při poloviční náplni: 0,66 kWh
• spotřeba vody: 8 140 litrů/rok; spotřeba energie 174 kWh/rok (na základě 220 standardních pracích cyklů bavlna 60 °C a bavlna 40 °C při plné a poloviční náplni)
• programy: jeans, sportivePlus, super 15´, rychlý/ mix, antiStain: hlína/písek,
tráva, pot, vlna / ruční praní, jemné/hedvábí
• speciální funkce: start s funkcí re-load, ochrana proti zmačkání, extra máchání, ecoPerfect, speedPerfect, nastavení počtu otáček, teploty a konce praní
• aquaStop se zárukou
• velký displej s ukazateli teploty, zbývajícího času, počtu otáček, průběhu
programu a nastavení konce praní, ukazatel přepěnění
• průtokový senzor / bezstupňová množstevní automatika
• nerezový buben waveDrum
• dětská pojistka

Rozměry (V × Š × H) v mm: 842 × 600 × 591

Rozměry (V × Š × H) v mm: 843 × 598 × 591

Cena: 29 990 Kč

Cena: 17 990 Kč

1–6

1–7

WM 12Q460BY waterPerfect

WS 12M461BY

Automatická pračka, 60 cm

Automatická pračka, 47 cm

• náplň prádla: 1–7 kg
• 1200–400 ot./min.
• spotřeba energie při standardním pracím cyklu bavlna 60 °C při plné náplni:
0,81 kWh, při poloviční náplni: 0,78 kWh, spotřeba energie při standardním
programu bavlna 40 °C při poloviční náplni: 0,66 kWh
• spotřeba vody: 8140 litrů/rok; spotřeba energie 174 kWh/rok (na základě 220 standardních pracích cyklů bavlna 60 °C a bavlna 40 °C při plné a poloviční náplni)
• programy: spodní prádlo, jeans, halenky/košile, sensitive, super 15´, outdoor/
/impregnace, rychlý/mix, vlna / ruční praní, jemné/hedvábí
• speciální funkce: start s funkcí re-load, ochrana proti zmačkání, extra máchání, ecoPerfect, speedPerfect, nastavení počtu otáček, teploty a konce praní
• velký displej s ukazateli teploty, zbývajícího času, počtu otáček, průběhu
programu a nastavení konce praní, ukazatel přepěnění
• průtokový senzor / bezstupňová množstevní automatika
• nerezový buben waveDrum
• dětská pojistka

• náplň prádla: 1–6 kg
• 1200–400 ot./min.
• spotřeba energie při standardním pracím cyklu bavlna 60 °C při plné náplni:
0,93 kWh, při poloviční náplni:0,9 kWh, spotřeba energie při standardním
programu bavlna 40°C při poloviční náplni: 0,64 kWh
• spotřeba vody: 8 650 litrů/rok; spotřeba energie 196 kWh/rok (na základě 220 standardních pracích cyklů bavlna 60 °C a bavlna 40 °C při plné a poloviční náplni)
• programy: spodní prádlo, powerWash 60´, jeans, mix, halenky/košile,
super 15´, outdoor/impregnace, jemné/hedvábí
• speciální funkce: start s funkcí re-load, předpírka, ochrana proti zmačkání,
voda plus, skvrny
• velký displej s ukazateli teploty, zbývajícího času, počtu otáček, průběhu
programu a nastavení konce praní, ukazatel přepěnění
• průtokový senzor / bezstupňová množstevní automatika
• nerezový buben varioSoft
• dětská pojistka

Rozměry (V × Š × H) v mm: 843 × 598 × 591

Rozměry (V × Š × H) v mm: 842 × 600 × 470

Cena: 15 990 Kč

Cena: 15 990 Kč
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Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem

WT 44W360BY
Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem, 60 cm
• náplň: 1–7 kg
• spotřeba při sušení (bavlna 1 kg, suché do skříně): odstředěno v pračce při
1 400 ot./min.: čas: 128 min., el. energie: 1,62 kWh
• odstředěno v pračce při 1 000 ot./min.: čas: 1492 min., el. energie: 1,9 kWh
• samočisticí proplach kondenzátoru
• programy: vlna finis, mix, outdoor, super 40´
• funkce: jemné, ochrana proti zmačkání
• nerezový softDry sušicí buben
• displej s ukazateli zbývajícího času a nastavení konce programu,
• LED ukazatele stavu sušení a doporučení „vyprázdnit nádržku“, „vyčistit
textilní filtr“
• dětská pojistka

Rozměry (V × Š × H) v mm: 842 × 598 × 562
Cena: 24 990 Kč

Myčky nádobí speedMatic
příborová
zásuvkaVario

10 l

10 l

voda

voda

SN 25M887EU, nerez s antiFingerPrint
Myčka nádobí, 60 cm

SN 25M237EU, bílá

• mycí programy: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C,
předmytí
• spotřeba v programu Eco 50 °C: 0,93 kWh el. energie, 10 l vody
• spotřeba energie v programu Eco 50 °C: 266 kWh/rok
• spotřeba vody v programu Eco 50 °C: 2 800 l/rok
• aquaSenzor III
• senzor naplnění
• aquaStop se zárukou
• speciální funkce: varioSpeed, 1/2náplň
• dávkovací asistent
• výměník tepla, systém šetrného mytí skla
• displej
• varioFlex stříbrné mycí koše
• příborová zásuvka
• 3nás. rackMatic
• 2nás. dětská pojistka
• náplň: 14 jídelních souprav
• hlučnost: 46 dB (re 1 pW)

• mycí programy: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C,
předmytí
• spotřeba v programu Eco 50 °C: 0,92 kWh el. energie, 10 l vody
• spotřeba energie v programu Eco 50 °C: 262 kWh/rok
• spotřeba vody v programu Eco 50 °C: 2 800 l/rok
• aquaSenzor III
• senzor naplnění
• aquaStop se zárukou
• speciální funkce: varioSpeed, 1/2náplň
• dávkovací asistent
• výměník tepla, systém šetrného mytí skla
• displej
• varioFlex stříbrné mycí koše
• 3nás. rackMatic
• 2nás. dětská pojistka
• náplň: 13 jídelních souprav
• hlučnost: 46 dB (re 1 pW)

Rozměry (V × Š × H) v mm: 845 × 600 × 600

Rozměry (V × Š × H) v mm: 845 × 600 × 600

Cena: 15 990 Kč

Cena: 12 490 Kč

Myčka nádobí, 60 cm
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Vestavná trouba a varné desky

možno
dokoupit
teleskop.
výsuv

HB 23AB520 nerez
Vestavná trouba
• třída spotřeby energie: A –20 %*
• pečicí trouba Universal Plus (5 druhů ohřevu: horní/dolní ohřev, 3D-horký
vzduch plus, samostatný dolní ohřev, cirkulační gril, vario-velkoplošný gril)
• pečicí trouba 67 l s extrahladkým smaltem titanGlanz
• elektronické hodiny s programováním
• osvětlení pečicí trouby
• celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby
• hladké stěny trouby se závěsnými rošty – možnost dovybavení teleskopickým
výsuvem (zvl. příslušenství)
• automatický rychloohřev
• dětská pojistka – tlačítko Klíč
• světelný koncept: bílá/modrá
• zápustné otočné knoflíky
• chladicí ventilátor
• výklopná dvířka
• 1 kombinovaný rošt, 1 univerzální pánev

*O 20 % úspornější (0,79 kWh), než je mezní hodnota (0,99 kWh) pro třídu spotřeby energie A
(měřeno dle EN 50304).

Rozměry pro vestavbu (V × Š × H) v mm: 575–597 × 560 × 550
Cena: 13 490 Kč

EH 645QA16E černá/nerez
Indukční varná deska
• sklokeramická indukční varná deska, 60 cm
• senzorové ovládání Superquattro Touch
• design s plošným rámečkem
• sklokeramika bez dekoru
• 4 indukční varné zóny s rozpoznáním hrnce
• funkce powerBoost pro všechny varné zóny
• 17 výkonových stupňů
• digitální funkční displej
• dětská pojistka
• bezpečnostní vypínání
• ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
• hlavní vypínač
• funkce powerManagement – možnost nastavení max. příkonu desky
• min. tloušťka pracovní desky 30 mm nad pečicí troubou / 20 mm bez trouby
• připojovací kabel 1,1 m (bez zástrčky)
• příkon: 3,68 kW
• jištění: 16A

ET 645EE11 černá/nerez
Sklokeramická varná deska
• sklokeramická elektrická varná deska, 60 cm
• senzorové ovládání touchControl
• design s plošným rámečkem
• sklokeramika s ochranným potiskem
• 4 varné zóny highSpeed
• 17 výkonových stupňů
• digitální funkční displej
• elektronika uvedení do varu
• bezpečnostní vypínání
• kontrolka provozu
• dětská pojistka
• 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
• hlavní vypínač
• min. tloušťka pracovní desky 20 mm
• připojovací kabel 1,0 m (bez zástrčky)
• příkon: 6,6 kW

Rozměry pro vestavbu (V × Š × H) v mm: 53 x 560 x 490

Rozměry pro vestavbu (V × Š × H) v mm: 47 x 560 x 500

Cena: 13 490 Kč

Cena: 10 990 Kč
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5 let záruka Siemens...

5 let záruka Siemens
Chcete získat prodlouženou záruku na vámi vybraný
spotřebič SIEMENS na 5 let?
1. Vyplňte tuto žádost
2. Okopírujte nákupní doklad (paragon, faktura)
3. Vložte do obálky tuto žádost + kopii dokladu a zašlete na adresu:
P. O. Box 1 (5 let záruka)
Táboritská 23 | 130 00 Praha 3

Potřebujete poradit
nebo pomoci?
info@5letzaruka.cz

Seznam vybraných prodejců a spotřebičů, u kterých můžete získat
prodlouženou záruku na konkrétní výrobky SIEMENS, a další informace o akci
naleznete na www.5letzaruka.cz.

+420 606 276 122
(po–pá 9–17 hod.)

Podmínky pro získání 5leté záruky
1. Domácí spotřebič jste zakoupili na
území České republiky u některého
z autorizovaných prodejců účastnících
se této speciální akce. Akce se účastní
všichni prodejci, kteří jsou členem
alespoň jednoho z následujících
zákaznických programů: SCI Partner
Program („SCI“), StudioLine („SL“),
Maloobchodní klub („MK“).

2. Váš nákup byl realizován v době
od 9. 5. 2011 do 31. 10. 2011,
přičemž rozhodující je datum uvedené
na dokladu o zakoupení zboží.
Záruku tedy není možné nárokovat
v případě spotřebičů zakoupených
před uvedeným obdobím nebo po
ukončení akce.

3. Možnost získat 5letou záruku se
vztahuje pouze na výrobcem označené velké spotřebiče z modelových
řad SCI, SL a MK. Za velké spotřebiče
jsou považovány: pračky, sušičky,
jejich kombinace, myčky na nádobí,
chladničky, sporáky, trouby (parní,
horkovzdušné, kombinované), varné
desky, odsavače páry.

4. Správně vyplněná žádost včetně
kopie dokladu o zakoupení musí být
zaslána nejpozději do 30. 11. 2011.

5 let záruky Siemens k modelům:
WM 16S890EU, WT 44W360BY

Bonusy...

bonus k modelům:

bonus k modelu:

bonus k modelům:

GS 30DN11, KG 36AEW30,
KG 36EAL40, KG 39EAL40,
KG 36VVW30S, KG 36VVL30,
KG 39VVW30

HB 23AB520

EH 645QA16E, ET 645EE11
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Úspora vody a energie
u domácích spotřebičů Siemens

Automatické pračky

Sušičky

Myčky nádobí

Chladicí a mrazicí přístroje

Trouby

Spotřeba na 1 kg prádla
(barevné/vyvářka 60 °C)

Spotřeba na 1 kg prádla
(bavlna, suché do skříně,
odstředěno při 1000 ot./min)

Spotřeba na mycí cyklus /
jídelní sadu
1996: 12 jídelních sad
2011: 13 jídelních sad

Spotřeba energie na 100 l
za 24 hodin

Spotřeba energie dle
normy DIN EN 50304*

Spotřeba
energie*

Spotřeba
energie*

Spotřeba
energie*

Spotřeba
vody*

Spotřeba
vody*

Chladnička

0,26
kWh

0,13
kWh

13,0
litrů

7,0
litrů

0,61
kWh

0,23
kWh

0,10
kWh

0,05
kWh

1,33
litrů

0,56
litrů

0,30
kWh

1996

2011

1996

2011

1996

2011

1996

2011

1996

2011

1996

0,13
kWh
2011

Mraznička

0,50
kWh
1996

0,16
kWh
2011

Kombinace
chlad./mraz.

0,55
kWh
1996

0,15
kWh
2011

1,10
kWh

0,69
kWh

1999

2011

až

až

–50 %

až

–46 %

–47 %
až

Stand 01-2011

*Porovnání hodnot spotřeby dle
normovaného programu kondenzační
sušičky Siemens WT 46W561BY z roku
2011 s hodnotami spotřeby výbavou
shodnými s modelem Siemens z roku
1996.

až

–58 %

–62 %
*Porovnání hodnot spotřeby dle
normovaného programu (bavlna 60 °C při
maximální náplni) automatické pračky
Siemens WM 16S890EU z roku 2011
s hodnotami spotřeby výbavou shodnými
s modelem Siemens z roku 1996.

–37 %

až

*Porovnání hodnot spotřeby dle
normovaného programu Eco 50 °C
myčky nádobí Siemens SN 26T898EU
z roku 2011 s hodnotami spotřeby
výbavou shodnými s modelem Siemens
z roku 1996.

až

–57%

až

až

–68% –73 %
*Porovnání hodnot spotřeby dle předepsané
normy chladničky Siemens KI 24RA45, mrazáku
GS 40NAW40, kombinace KG 36NSB40 z roku 2011
s hodnotami spotřeby výbavou shodnými s modely
Siemens z roku 1996.

*Porovnání hodnot spotřeby dle
předepsané normy elektrické trouby
Siemens HB 33AB570 z roku 2011
s hodnotami spotřeby výbavou
shodnými s modelem Siemens
z roku 1996.

Výše příspěvku na likvidaci historických elektrozařízení (s platností od 1. 1. 2010)
druh elektrozařízení
pračky
sušičky
myčky
sporáky, trouby
chladicí a mrazicí přístroje
vysavače
mikrovlnné trouby
sklokeramické desky
odsavače par
malé spotřebiče*
celoplynové sporáky
plynové desky

výše příspěvku
bez DPH
54,62 Kč
54,62 Kč
54,62 Kč
54,62 Kč
180,67 Kč
10,08 Kč
10,08 Kč
10,08 Kč
10,08 Kč
2,52 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

výše příspěvku
vč. DPH
66,00 Kč
66,00 Kč
66,00 Kč
66,00 Kč
217,00 Kč
12,00 Kč
12,00 Kč
12,00 Kč
12,00 Kč
3,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

*varné konvice, kuchyňské roboty, žehličky, vysoušeče vlasů, kráječe, mixéry, espressa, kávovary,
nahřívací dečky, kulmy, osobní váhy, fritézy, toastery, vejcovary, odšťavňovače, masomlýnky, kávomlýnky

Váš odborný prodejce, který vám nejen spolehlivě poradí
při výběru, ale i po nákupu je vám kdykoli k dispozici:

• Image obrázky nemusejí vždy odpovídat sortimentu
pro ČR.
• Myslete, prosím, na několikanásobné použití tohoto
prospektu a předejte ho dalším zájemcům.
• Technické změny vyhrazeny. Uvedené ceny jsou pouze
orientační, konečnou cenu stanoví váš prodejce.

* Tato nabídka platí od 13. 6. 2011 do 13. 8. 2011
201 nebo do vyprodání
sklad
skladových zásob domácích spotřebičů a

.

obdržíte v ceně příslušného spotřebiče od svého prodejce.
Modely označené ikonou Partner Programm naleznete
pouze u vybraných smluvních prodejců.
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