
EXKLUZÍV NEFF 
SLIDE&HIDE® SÜTŐ

Vásároljon Slide&Hide® sütőt a különleges 
NEFF Collection választékból,  

és legyen partnerével a NEFF vendége  
egy exkluzív rendezvényen  
a NEFF élménykonyhában!

Részletek: www.neff-home.com/hu/promociok/neffcollectionpromo 



Inspirálódjon  
a Casa Pomo D oro-ban  
a NEFF egyedülálló készülékeivel!
Ismerkedjen meg a különleges megoldásokat nyújtó 
NEFF háztartási készülékekkel, miközben varázslatos 
gasztronómiai utazásra viszi Önt és partnerét  
a NEFF élménykonyhája, a Casa Pomo D’oro.



 

EGYETLEN SLIDE&HIDE® SÜTŐ
A sütő alá becsúsztatható Slide & Hide® ajtó  
nemcsak, hogy még élvezetesebbé teszi a sütést, de rengeteg 
helyet is felszabadít a konyhában, és jobb hozzáférést biztosít  
a 71 liter űrtartalmú beltérhez, így Ön könnyedén és tetszőleges 
testhelyzetben hozzáférhet ételeihez.



Slide®: 
csukásakor elfordul a fogantyú, így 
mindig biztosan tarthatja az ajtót.

Hide®: Nyitot t helyzetben  

aljában, így akadálytalanul férhet   

Egyes Slide & Hide® ajtóv al szerelt modellek  

Full Steam
funkció

Vario Steam
funkció

Pirolitikus 
öntisztítás

Nyissa ki a NEFF különleges, sütő alá csúsztatható sütőajtaját és 
élje át a szenvedélyes főzés minden egyes pillanatát!

Semmi sem kerülhet többé az útjába, 
még a sütőajtó sem.



EGYEDÜLÁLLÓ SLIDE&HIDE® SÜTŐ.
Ahol a kreativitás kezdődik.
Vásároljon 2018. március 1. és április 30. között NEFF Collection 
választékunkból Slide & Hide® sütőt, hogy megvendégelhessük Önt  
és partnerét egy exkluzív gourmet esten, a NEFF élménykonyhájában. 
Mindeközben egyedibbnél egyedibb megoldásokkal inspirálódhat,  
hogy a konyhai élmények még varázslatosabbak legyenek. 

Vásároljon egyet a promócióban résztvevő NEFF Collection sütők közül, majd készüléke és személyes 
adataival regisztráljon 2018. május 14-ig a www.neff-home.com/hu/promociok/neffcollectionpromo 
weboldalon! Sikeres regisztrációját követően postai úton megküldjük Önnek 2 főre szóló utalványát  
a NEFF élménykonyhába. Az utalvány a kiállítás dátumától számított 1 éven belül váltható be.

A regisztráció kizárólag a készülék típusszámát tartalmazó számlával lehetséges, és sikerességéről 
minden esetben értesítő e-mailt küldünk az Ön által megadott e-mail címre. Amennyiben ezt nem kapta 
meg, vagy kérdése lenne, kérjük jelezze a neffsuto10@mediator.hu címen.

A promócióban résztvevő NEFF Collection készülékek:
B4ACF4HN0*, B57CR22N0, B58CT64N0, B58VT64N0, B48FT64N1

A tájékoztatás nem teljeskörű, részletekért kérjük keresse fel  
a www.neff-home.com/hu/promociok/neffcollectionpromo weboldalt.

*Elérhető 2018. április 1-től.

2 FŐRE SZÓLÓ 
40.000 FT ÉRTÉKŰ 

UTALVÁNY 
A NEFF COLLECTION 
ÉLMÉNYKONYHÁBA



Pörgesse meg az új Twist Pad® Fire 
mágneses gombot!

Keressen minket Facebook-on:

 Készült a BSH Kft. megbízásából.
 

tartoznak, amelyek hihetetlenül megkönnyítik 

modern designjának és varázslatos funkcióinak 

A Flex Induction zónákkal pedig rugalmasabban 

biztosítva az ínycsiklandozó ízeknek.

FLEX INDUCTION
FŐZŐLAP

TWIST PAD® FIRE
VEZÉRLÉSSEL

NEFF 2018


