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Siemens Márkaszerviz
1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.

Nyitva tartás:
Hétfő: 08.00 - 18.00 Csütörtök: 09.00 - 17.00
Kedd: 09.00 - 17.00 Péntek:
09.00 - 16.00 (téli időszámítás)
Szerda: 09.00 - 17.00
09.00 - 14.00 (nyári időszámítás)

Hibabejelentés
Hibabejelentés nyitva tartási időben: (+36-1) 489-5461,
E-mail: hibabejelentes@bsh.hu

Alkatrészrendelés
Tel: (+36-1) 489-5463, Fax: (+36-1) 201-8786,
E-mail: alkatreszrendeles@bsh.hu

Hétvégi és ünnepnapi ügyeleti telefonszám
(csak Budapest területén, csak nagykészülékre): +36-30-921-2557

Hűvös elegancia
az Ön konyhájában!
Keressen minket a Facebook-on:
www.facebook.com/SiemensHomeMagyarorszag

Siemens hűtő- és fagyasztókészülékek
most 5 év garanciával.
Érvényes: 2015. 05. 04. és 2015. 12. 31. között.
www.siemens-home.com/hu

© Siemens 2015. Készült 2015-ben a BSH Kft. megbízásából.
A BSH csoport a Siemens AG védjegyjogosultja.
Az adatok tájékoztató jellegűek! Mindennemű műszaki változtatás
joga fenntartva! A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

Siemens Info-Center: (+36-1) 489-5432

www.siemens-home.com/hu

5 Év
Garancia

Siemens. Megérint a jövő.

Bizalmáért cserébe 5 év
gyári garanciát adunk
ajándékba!

Lenyűgöző teljesítmény
és megoldások elegáns
külsőbe rejtve.

Vásároljon 2015. május 4. és december 31. között a promócióban résztvevő Siemens kombinált hűtőt, fagyasz5 Év
tószekrényt vagy szabadonálló egyajtós hűtőkészüléGarancia
ket, regisztráljon saját adataival és a vásárolt készülék
típusszámával a www.siemens-home.com/hu/huto5evgarancia
oldalon és készülékéhez 5 év gyári garanciát adunk. Az 5 évre szóló jótállási jegyet postai úton küldjük meg Önnek. A promócióban
résztvevő készülékek listáját, további részleteket és a promóció részvételi szabályzatát megtalálja honlapunkon:
www.siemens-home.com/hu

A különböző típusú élelmiszerek egyedi igényeinek megfelelően
kínálnak a Siemens a készülékek különböző tárolási megoldásokat, melyek alig várják, hogy lenyűgözzék Önt.

* Az esetleges jótállási igény kizárólag az 5 éves jótállási jegy és a készülék eredeti számlájának együttes bemutatásával érvényesíthető.

A promócióban résztvevő készülékek:
KG36VVW32, KG36VVL32, KG39VVW31, KG39VUL31, KG39VVL31,
KG49EBI30, KG36EAW43, KG36EAL43, KG39EBI40, KG39NXI32,
KG49NAI22, GS33NVW30, GS36NVI30, GS54NAW41, GS58NAW30,
KS33VVW30, KS36VVI30, KU15RA65, KI34VX20, KI24LV60, KI82LAF30,
KI87VVF30, KI86SAF30

Különleges bánásmód a gyümölcsök
és zöldségek számára: crisperBox.
A megfelelő hőmérséklet mellett a páratartalom és ennek szabályozása fontos szerepet játszik a zöldségek és
gyümölcsök frissességének megőrzésében. A crisperBox ezeknek a
feltételeknek megfelelve mindig az optimális körülményeket biztosítja a benne tárolt élelmiszereknek.

Hal és hús tárolása kétszer hosszabb ideig: coolBox.
A coolBox biztosítja, hogy a friss hús- és haltermékek
tovább maradjanak meg friss állapotukban – akár kétszer hosszabb ideig is. Hogy ezt az eredményt elérjük,
a coolBox-ban kb. 2 °C-kal alacsonyabb a hőmérséklet, mint a
hűtőtér többi részében, a belső ventilátorból érkező közvetlen
hideg levegő áramlásnak, illetve az új elpárologtató-rendszer elhelyezésének köszönhetően.

