SPECIAL OFFER FOR MARCH 2011
ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟN ΜΗΝA ΜΑΡΤΙΟ 2011
GET THE NEW ELOMA COMBI-STEAMER OVEN GENIOUS T 12-21 GAS, PROBABLY
THE BEST COMBI-STEAMER IN THE WORLD AND THE ONLY ONE MADE ENTIRELY IN
GERMANY (EVEN THE ELECTRICAL AND DIGITAL PARTS) AT AN ALL TIME LOW
PRICE OF €18,700= AND GET THE MOBILE TRAY RACK WORTH €1,500= AND A SET
OF ACCESSORIES* WORTH €500= FOR FREE*
ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ 100% ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΦΟΥΡΝΟ ELOMA GENIUS T 12
– 21 ΜΕ ΥΓΡΑΕΡΙΟ, ΙΣΩΣ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΥΡΝΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
(ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΡΗ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΩΝ €18,700= KAI
ΠΑΡΤΕ ΕΝΤΕΛΩΝ ∆ΩΡΕΑΝ ΤΟ ΤΡΟΛΕΪ ΑΞΙΑΣ €1,500= ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΕΤ ΜΕ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΑΞΙΑΣ €500=

+
GENIUS T
12-21 GN 1/1
GAS –
Autoclean

Εloma Genius T CombiSteamer
Μοντέλο υγραερίου.
Ισχύς γκαζιού: 34 kW
Χωρητικότητα: 12 GN 2/1 or
26 GN 1/1
300 Προγράµµατα µνήµης
Σύστηµα Autoclean µε 5
προγράµµατα
αυτοκαθαρισµού.
Multi-point core probe.
Μέγιστη απόδοση µε
ελάχιστη κατανάλωση.

+
∆ιαστάσεις:
1310x1086x
1490 mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Γερµανικής κατασκευής
Θερµοκρασία: 30ºC / 300ºC
Active-Temp Patent
Clima-Aktiv Patent
Με LCD οθόνη και Panel
χειρισµού Genius T
Σύστηµα Combi-Cooking
9 Menu Groups
∆ιπλό γυαλί στην πόρτα.
Σύστηµα προστασίας από τον
ατµό.
Υποστηρίζει 9 διαφορετικά
είδη µαγειρέµατος
Hand Spray Gun

€18700

The Genious T 12 2/1 takes a maximum of 26 GN 1/1 trays and features an easy to use
Digital Control Board (GENIUS SCOUT) which lets you take full advantage of the
multiple amazing patented functions.
*The accessories set includes 2 GN 2/1 pans, 2 GN 1/1 pans, 1 chicken grid 1/1 utility
and one hot spot 1/1 multi-purpose grid.
*The offer is valid until the end of April 2011 and is subject to stock. The price includes
delivery and installation anywhere in Cyprus and a One- year guarantee. The price
does not include the V.A.T. Please assume a 25% prepayment and the delivery date to
be about 40 days from the order date.
Ο φούρνος Genious T 12 2/1 παίρνει το µέγιστο αριθµό 26 σινιών GN 1/1 και έχει
εκπληκτικές δυνατότητες που τον κάνουν να είναι ο καλύτερος στην αγορά και ένα
εκπληκτικά εύχρηστο ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου που καθιστά πολύ εύκολη της
χρήση του φούρνου στο µάξιµουµ των δυνατοτήτων του.
*Το σετ τον επιπρόσθετων αξεσουάρ περιλαµβάνει 2 σινιά GN 2/1, 2 σινιά GN 1/1, 1
αξεσουάρ ψηστιέρα κοτόπουλων 1/1 και ένα hot spot 1/1, που είναι η νέα
πατενταρισµένη πλάκα / σχάρα µε πάρα πολλές χρήσεις.
*Η προσφορά ισχύει µέχρι το τέλος του µηνός Απριλίου 2011 και ισχύει για όσο
υπάρχει διαθέσιµο στοκ του συγκεκριµένου προϊόντος. Η τιµή συµπεριλαµβάνει την
µεταφορά και εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Κύπρου καθώς και 1 χρόνο
πλήρης εγγύηση. Οι τιµές δεν συµπεριλαµβάνουν τον Φ.Π.Α. Για την παραγγελία
χρειάζεται προπληρωµή του 25% της αξίας της αγοράς και η παράδοση θα είναι σε
περίπου 40 ηµέρες από την επικύρωση της παραγγελίας και της πληρωµή της
προκαταβολής.
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Please consider the environment before printing this email.
This email (including any attachments) may contain information that can be
described as confidential and/or privileged. Ιf you are not the intended recipient or if
you have received this email in error, please notify us by contacting the email address.
We strongly oppose the continued sending of unsolicited email and do not want to
send email to anyone who does not wish to receive our special mailings. This is not
unsolicited email. If you do not wish to receive further mailings, please send as an
email and your removal request will be honoured.
Εάν δεν θέλετε να λαµβάνεται στο ηλεκτρονικό σας ταχυδροµείο διαφηµιστικά ή
άλλου είδους έντυπα από την εταιρεία µας παρακαλούµε όπως µας αποστείλετε ένα
ηλεκτρονικό µήνυµα στην δική µας διεύθυνση και η διεύθυνση σας θα διαγραφεί από
τις λίστες µας.

