
Vybavte si kuchyň 
za výhodnou cenu!

Trouba s tichým dovřením dveří
BIM22304XCS

8 programů, zátlačné prosvětlené ovládání 
a dotykový displej, tiché dovření dveří SoftClose, 
program 3D pečení s kruhovým topným tělesem, 
katalytická deska, teleskopický výsuv

Multifunkční trouba s 3D pečením
BIM25302X

8 programů, zátlačné ovládání a dotykový displej, 
program 3D pečení s kruhovým topným tělesem, 
teleskopický výsuv

A

A

Trouba, která umí 
surfovat
BIR14400BGCS

12 programů, dotykový 
displej, funkce Surf s foukáním 
teplého vzduchu i ze stran 
trouby pro rovnoměrné pečení 
ve více úrovních najednou, 
tiché dovření dveří SoftClose, 
3x teleskopický výsuv

Vestavná mikrovlnka 
s rámečkem v ceně
MOB20231BG + MOK20232X

objem 20 l, 8 programů včetně 
rozmrazování, rychlého ohřevu 
nebo automatického programu, 
průměr talíře 24,5 cm

Umyje už za 58 minut 
i připečené zbytky
DIN28430

rameno AquaIntense pro intenzivní mytí, program 
Quick&Shine pro umytí za 58 min, ProSmart 
invertorový motor, příborová přihrádka, šířka 60 cm
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Trouba s otočným 
rožněm
BIRT25400XPS

14 programů, dotykový displej, 
funkce Surf s foukáním teplého 
vzduchu i ze stran trouby pro 
rovnoměrné pečení ve více 
úrovních najednou, pyrolýza pro 
snadné čištění, otočný rožeň 12 490 Kč

8490 Kč

-32 %

10 390 Kč

6990 Kč

-32 %13 690 Kč

9990 Kč

-27 %

19 390 Kč

13490 Kč

-30 %

17 990 Kč

11990 Kč

-33 %

Milady Horákové 357/4, 568 02 Svitavy  |  +420 461 540 131  
+420 608 608 815  |  obchod@tauergroup.cz  |  www.tauergroup.cz

A

A

6 490 Kč

3790 Kč

-41 %Nerezový 
rámeček 
v ceně!



Platnost nabídky je od 1. 9. 2021 do 31. 10. 2021 nebo do vyprodání zásob. Nabídka 5 let záruky a 10 let záruky na motor nebo kompresor se vztahuje na uvedené modely pouze v době 
platnosti této nabídky a její platnost je podmíněna bezplatnou registrací spotřebiče do 14 dnů (5 let záruky) / 90 dnů (10 let záruky na motor nebo kompresor) od zakoupení na beko.cz. 
Ceny jsou doporučené, orientační a nezahrnují recyklační poplatek. Technické parametry spotřebičů se mohou lišit v závislosti na modelu. Vyhrazujeme si právo na změnu technických 
parametrů bez předchozího upozornění. Za tiskové chyby neručíme. Recyklační poplatek: digestoře, vysavače, varné desky kromě plynových 15,61 Kč vč. DPH; plynové varné desky 0 Kč vč. 
DPH, trouby, myčky nádobí 68,97 Kč vč. DPH. Pro myčky, lednice, trouby je na základě spotřeby energie uvedena energetická třída z rozpětí z rozpětí A až G.

Výsuvný odsavač v nerezu
CTB6250X

2 rychlosti, šířka 60 cm, LED osvětlení, 
tukové filtry, možnost recirkulace 
(nutné dokoupit uhlíkový filtr)

Komínový odsavač 
s dotykovým ovládáním
HCA63640B

3 rychlosti, šířka 60 cm, dotykové ovládání, 
automatické vypnutí , LED osvětlení, 
tukové filtry, možnost recirkulace (nutné 
dokoupit uhlíkový filtr), 

A

Sklokeramická varná deska
HIC64401

šířka 60 cm, 4 varné zóny z toho 
1 dvojitá, dotykové ovládání, vypnutí 
při přetečení, automatické vypnutíKomínový odsavač 

s černým sklem
HCA62321B

3 rychlosti, šířka 60 cm, LED osvětlení, 
tukové filtry, možnost recirkulace 
(nutné dokoupit uhlíkový filtr)

Plynová deska s WOK 
hořákem
HIAW64225SX

šířka 60 cm, nerez, litinové rošty, 
integrované zapalování, bezpečnostní 
pojistka při zhasnutí plamene

Indukce s přímým 
ovládáním DirectAccess
HII64200MT

šířka 60 cm, dotykové ovládání, 
přímé ovládání varných zón 
DirectAccess, ochrana proti 
přetečení a přehřátí, dětský zámek

Indukce s možností 
spojení varných zón
HII64800FHT

šířka 60 cm, IndyFlex zóny 
s možností spojení do jedné velké, 
přímé ovládání DirectAccess, 
automatické nastavení ohřevu 
AutoCook, udržování teploty jídla, 
pozastavení ohřevu
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