
Kóstoljon bele 
a siker ízébe! 

Válasszon NEFF Slide & Hide® vagy 
NEFF Hide® sütőt a különleges konyhai 

élményekhez, és legyen partnerével  
a NEFF vendége egy exkluzív  

gourmet esten Giannival! 

Részletek: www.neff-home.com/hu



INSPIRÁLÓDJON GIANNIVAL 
ÉS A NEFF EGYEDÜLÁLLÓ 
KÉSZÜLÉKEIVEL!
Most egy időben ismerkedhet meg az innovatív 
újításokat felvonultató háztartási eszközeinkkel 
és Gianni lenyűgöző mesterfogásaival.

A vacsora résztvevőinek ráadásul 10%-ot 
visszatérítünk a megvásárolt termék vételárából!

Részletek: www.neff-home.com/hu/gourmet-est-suto



A sütő alá becsúsztatható Slide & Hide® és 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 & HIDE® ÉS HIDE® SÜTŐ



Semmi sem állhat az útjába.  
Még a sütőajtó sem.

Slide®: A sütőajtó nyitásakor vagy 
csukásakor elfordul a fogantyú, így 
mindig biztosan tarthatja az ajtót.

Hide®: Nyitott helyzetben  
a sütőajtó teljesen eltünik a sütő 
aljában, így akadálytalanul férhet  
a sütő belsejéhez

Egyes Slide & Hide® ajtóval szerelt modellek  
a következő funkcióval is kaphatók:

Full Steam
funkció

Vario Steam
funkció

Pirolitikus 
öntisztítás

KERÜLJÖN KÖZELEBB AZ ÉTELEKHEZ!



RÁADÁSUL  
A VACSORA RÉSZTVEVŐINEK  

10%-OT VISSZATÉRÍTÜNK  
A MEGVÁSÁROLT SÜTŐ  

ÁRÁBÓL!

Amennyiben 2017. szeptember 1. és december 31. között 
NEFF Slide & Hide® vagy NEFF Hide® sütőt vásárol, 
megvendégeljük Önt és partnerét egy exkluzív gourmet estre 
Giannival, aki nemcsak bevezeti Önt a szenvedélyes főzés 
rejtelmeibe, de bemutatja azt is, hogy a NEFF sütői milyen 
különleges megoldásokkal inspirálnak.

Vásároljon egyet a promócióban résztvevő NEFF sütők közül, majd a névre szóló számlával 
és személyes adataival regisztráljon a www.neff-home.com/hu/gourmet-est-suto oldalon! 
Sikeres regisztrációját követően megküldjük Önnek 2 főre szóló belépőjegyét a közös 
gourmet estre Giannival, a rendezvényen való részvételét követően pedig a sütő bruttó 
vételárának 10%-át banki átutalással térítjük meg Önnek.

A promóció csak a 2017. szeptember 1. és 2017. december 31. között vásárolt és  
a promócióban résztvevő termékekre érvényes. A regisztráció kizárólag névre szóló, 
a készülék típusszámát tartalmazó számlával, továbbá a gourmet est időpontjának 
kiválasztásával 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.

Amennyiben vásárlás előtt szeretné első kézből megismerni  
a NEFF páratlan sütőjét, Ön belépőt is válthat Gianni gourmet  
estjére, ha pedig később kedvet kap a vásárláshoz, a 10%-os  
kedvezményt utólag is érvényesítheti, és még a gourmet 
est részvételi díját is visszatérítjük Önnek.

Az ajánlat részleteiért látogasson el oldalunkra:
www.neff-home.com/hu/gourmet-est-suto



Pörgesse meg az új Twist Pad® Fire 
mágneses gombot!

FŐZZÖN JÁTSZVA! 

FLEX INDUCTION 
FŐZŐLAP  

TWIST PAD® FIRE 
VEZÉRLÉSSEL

Keressen minket Facebook-on:
https://www.facebook.com/NeffMagyarorszag/
Weboldal: http://www.neff-home.com/hu/
Neff Gourmet Center, Budapest, II. kerület, Árpád fejedelem útja 26-28.

©NEFF 2017. Készült a BSH Kft. megbízásából.
Az adatok tájékoztató jellegűek!  
A típusmódosítás és mindennemű műszaki változtatás joga fenntartva!
A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

A NEFF új főzőlapjaihoz intuitív kezelőszervek 
tartoznak, amelyek hihetetlenül megkönnyítik 
a főzést. Az új Twist Pad® Fire forgatógomb 
modern designjának és varázslatos funkcióinak 
köszönhetően konyhájának új fénypontja lesz. 
A Flex Induction zónákkal pedig rugalmasabban 
és szabadabban helyezheti el a főzőlapon 
tetszőleges méretű edényeit, ezáltal több helyet 
biztosítva az ínycsiklandozó ízeknek.


