mutfaGInIzI

SIKLIGI ILE tamamlayIn

Ocak, Fırın, Davlumbaz Kombinasyonu ile birlikte alacağınız;
A++ sınıfı

yarı ya da tam ankastre

Bulaşık Makineleri
KDV
dahil

1.395

TL

veya

117.0506.351

Yarı Ankastre
Bulaşık Makinesi (7 programlı)

117.0266.492

Tam Ankastre
Bulaşık Makinesi (6 programlı)

131.0319.449 / Pure Black
131.0264.332 / White
131.0264.329 / Mirror Black Glass
131.0391.303 / Inox+Mirror Nero
131.0391.304 / Cristallo Nero
131.0391.302 / Cristallo Bianco

131.0361.521 / Inox

131.0302.179 / Krem
131.0302.181 / Grafite

6 farklı renk alternatifi ile 25
litre iç hacimli
Dokunmatik Renkli Mikrodalga Fırınlar

60 cm. Inox yüzey, 25
litre iç hacimli
Elektronik Mikrodalga Fırın

2 farklı renk alternatifi ile
38 litre iç hacimli
Klasik Mikrodalga Fırınlar

KDV
dahil

1.595

TL

KDV
dahil

935

TL

KDV
dahil

2.395

TL

Her ikisini de almak isteyenler için

Ocak, fırın ve davlumbaz grubuna ek olarak eviye ve eviye armatürü alınması durumunda;
uygulamaya dahil bulaşık makinesi ve mikrodalgalar ile ilgili fiyat avantajlarına
aynı anda sahip olabilirsiniz.
• Kampanya başlangıç tarihi: 1 Ocak 2018
• Söz konusu bulaşık makinesi ve/veya mikrodalga fırın fiyatlarının geçerli olabilmesi için aynı siparişte Franke’den herhangi bir model ocak, herhangi bir model fırın (mikrodalga fırın hariç) ve herhangi bir model
Franke veya Faber marka davlumbaz (aspiratör hariç) ile Bulaşık makinesi veya mikrodalga fırının birlikte set olarak sipariş geçilmesi gereklidir.
• Bulaşık makinesi ve mikrodalga fırın fiyat avantajlarına aynı anda sahip olabilmek için ise Franke’den herhangi bir model ocak, herhangi bir model fırın (mikrodalga fırın hariç), herhangi bir model Franke veya
Faber marka davlumbaz (aspiratör hariç) herhangi bir model eviye ve eviye armatürü ile birlikte bulaşık makinesi ve mikrodalga fırının birlikte set olarak sipariş geçilmesi gereklidir.
• Belirtilen fiyat sadece 117.0506.351 - 117.0266.492 kodlu bulaşık makineleri ve 131.0319.449 - 131.0264.332 - 131.0264.329 - 131.0391.303 - 131.0391.304 - 131.0391.302 - 131.0361.521 - 131.0302.179 131.0302.181 kodlu mikrodalga fırınlarda geçerlidir.
• Fiyatımız Türk Lirası olup, KDV dahildir.
• Ürünlerimiz stoklar ile sınırlıdır.
• Franke Mutfak Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. Önceden haber vermeksizin ürün özelliklerini ve fiyatlarını değiştirme hakkına sahiptir.
• Dizgiden kaynaklanan hatalardan firmamız sorumlu değildir.

www.franke.com.tr
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