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5 JAAR GARANTIE

OP EEN AEG TOESTEL
UIT DE ‘EXCLUSIV’ RANGE*
De AEG toestellen staan voor technologische
innovaties, optimaal gebruiksgemak en
schitterende resultaten. Op de toestellen uit
de ‘Exclusiv’ range biedt AEG nog een extra
voordeel: 5 jaar servicegarantie.

De 5 jaar garantie bestaat uit 2 jaar
fabrieksgarantie en 3 jaar aanvullende
servicegarantie. In de eerste 2 jaar hoeven
er in geval van reparatie geen kosten te
worden betaald. In de aanvullende periode
dient bij een eventuele reparatie alleen
een forfaitaire administratieve kost
te worden betaald.
Om recht te hebben op de 5 jaar garantie
dient u het toestel binnen de 3 maanden na
aankoop te registreren op www.aeg.be/
nl-be/mypages/register-a-product/

Na deze registratie ontvangt u een e-mail
die, samen met uw aankoopbewijs, geldt
als bewijs voor het 5 jaar servicecontract.
Dat bewijs voor het servicecontract dient
bij een eventueel servicebezoek aan
de technicus te worden voorgelegd.
AEG behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds aan te passen.

AEG
Electrolux belgium nv
Raketstraat 40
1130 Brussel
02 / 716.26.00
Verantwoordelijke uitgever: Electrolux Belgium nv.
Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Nadruk, ook gedeeltelijke, alleen met onze toestemming.
01/10/2020 BTW en
De prijzen vermeld in deze brochure zijn de heersende marktprijzen op datum van 01/01/2020,
recupel inbegrepen, plaatsing en levering niet inbegrepen. Aangezien deze prijzen onderhevig zijn aan
marktschommelingen dient u zich steeds bij uw plaatselijke verdeler te informeren over de aankoopprijzen.
De opgegeven waarden in deze brochure kunnen variëren naargelang de gebruikte meetmethodes en -normen.
De fabrikant behoudt het recht wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande waarschuwing.
De inbouwafmetingen en -schema’s in deze brochure zijn louter indicatief. Voor de eigenlijke inbouw dient steeds
de gebruiksaanwijzing geconsulteerd te worden. Druk- en zetfouten voorbehouden. Niet contractuele foto’s.

*Deze actie geldt bij aanschaf van één van de
01/10/2020
geselecteerde modellen in de periode 01/04/2020
31/03/2021. De garantie geldt alleen op in
t.e.m. 31/12/2020.
België gekochte toestellen die ook in België zijn
afgeleverd en geplaatst. Deze actie geldt alleen
voor de modellen en is niet van toepassing op
eventueel bijgekochte producten of accessoires.
Consulteer de gedetailleerde actievoorwaarden en
toestellijst op aeg.be/exclusiv-garantie.

AEG Vrijstaand - Wasmachines
Wasmachine L8FSE96B
€ 949,99

×ÖKOMix-technologie
×ProSteam®-technologie met
PlusSteam

×ProSense®-technologie
×Extra groot display
×ÖKOInverter motor

×Maximale zwiersnelheid: 1600 ×Programma zijde
t / min
×Onbalans-correctiesysteem
×Overloopbeveiliging met
×Anti-schuim spoelsysteem
AquaControl
×Kinderbeveiliging
×Woolmark Green gecertificeerd
×Uitgestelde start
×Stoomprogramma's

HxBxD in mm 847x597x660(max)
Energieklasse A+++ -50%
Zwierresultaat A

Wascapaciteit (kg)
Jaarlijks energie- (kWh) en waterverbruik (L)
Geluidsniveau wassen (dB)

9
106,0 - 10499
51

Wasmachine L7FSE96B
€ 849,99

×ProSteam®-technologie met

×Overloopbeveiliging met
×Onbalans-correctiesysteem
PlusSteam
AquaControl
×Anti-schuim spoelsysteem
×ProSense®-technologie
×Woolmark Blue gecertificeerd ×Kinderbeveiliging
×Groot display
×Uitgestelde start
×ÖKOInverter motor
×Stoomprogramma's
Maximale
zwiersnelheid:
1600
×
×Programma zijde
t / min
HxBxD in mm 847x597x660(max) Wascapaciteit (kg)
9
Energieklasse A+++ -30%
Jaarlijks energie- (kWh) en waterverbruik (L)
152,0 - 10999
Zwierresultaat A
Geluidsniveau wassen (dB)
51

Wasmachine L7FSE84B
€ 749,99

×ProSteam®-technologie met

×Overloopbeveiliging met
×Onbalans-correctiesysteem
PlusSteam
AquaControl
×Anti-schuim spoelsysteem
×ProSense®-technologie
×Woolmark Blue gecertificeerd ×Kinderbeveiliging
×Groot display
×Uitgestelde start
×ÖKOInverter motor
×Stoomprogramma's
×Maximale zwiersnelheid: 1400 ×Programma zijde
t / min
HxBxD in mm 847x597x600(max) Wascapaciteit (kg)
8
Energieklasse A+++ -30%
Jaarlijks energie- (kWh) en waterverbruik (L)
137,0 - 10999
Zwierresultaat B
Geluidsniveau wassen (dB)
51

2

AEG Vrijstaand - Wasmachines
Wasmachine L6FSG74B
€ 649,99

×ProSense®-technologie
×Groot display
×Inverter motor: uiterst stil en

×Overloopbeveiliging met

×Programma zijde
AquaControl
×Onbalans-correctiesysteem
×Woolmark Blue gecertificeerd ×Anti-schuim spoelsysteem
duurzaam
×ProTex trommel
×Kinderbeveiliging
×Maximale zwiersnelheid: 1400 ×Uitgestelde start
t / min
HxBxD in mm
850x600x600(max) Wascapaciteit (kg)
7
Energieklasse A+++ -20%
Jaarlijks energie- (kWh) en waterverbruik (L)
139,0 - 9499
Zwierresultaat B
Geluidsniveau wassen (dB)
50
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AEG Vrijstaand - Droogkasten
Droogkast T9DSE88B
€ 999,99 | Beschikbaar tot eind februari 2021

×FiberPro®-systeem met
3DScan
×AbsoluteCare®-systeem
×SensiDry®-technologie met
warmtepomp
×ProSense™-technologie
×Groot display
HxBxD in mm
Droogtechnologie
Jaarlijks energieverbruik (kWh)

×Woolmark Blue gecertificeerd ×Uitgestelde start
×ÖKOFlow-systeem
×Alternerende trommelbeweging
×LED binnenverlichting voor een ×Deurscharnieren: links,
optimaal zicht in de trommel

omkeerbaar

×Inverter motor
×Indicaties voor Condensor,
Filter, Reservoir
850x596x663(max)
Warmtepomp
177

Capaciteit drogen (kg)
Energieklasse
Geluidsniveau drogen (dB)

8.0
A+++
63

Droogkast T9DSE88CP
€ 999,99 | NEW | Beschikbaar vanaf eind januari 2021 |
Productafbeelding nog niet beschikbaar

×FiberPro®-systeem met
3DScan
×AbsoluteCare®-systeem
×SensiDry®-technologie met
warmtepomp
×ProSense™-technologie
×Connectivity
HxBxD in mm
Droogtechnologie
Jaarlijks energieverbruik (kWh)

×Groot display
×Uitgestelde start
×Woolmark Blue gecertificeerd ×Alternerende trommelbeweging
×LED binnenverlichting voor een ×Deurscharnieren: links,
optimaal zicht in de trommel
omkeerbaar
Inverter
motor
×
×Indicaties voor Condensor,
Filter, Reservoir
850x596x663(max)
Capaciteit drogen (kg)
Warmtepomp
Energieklasse
177
Geluidsniveau drogen (dB)

8.0
A+++
64

Droogkast T8DSE84B
€ 849,99 | Beschikbaar tot eind maart 2021

×AbsoluteCare®-systeem
×SensiDry®-technologie met

×ÖKOFlow-systeem
×Alternerende trommelbeweging
×LED binnenverlichting voor een ×Deurscharnieren: links,

warmtepomp

optimaal zicht in de trommel

×ProSense™-technologie
×Inverter motor
Groot
display
×
×Indicaties voor Condensor,
Filter, Reservoir
×Woolmark Blue gecertificeerd
×Uitgestelde start
850x596x663(max)
Warmtepomp
235

HxBxD in mm
Droogtechnologie
Jaarlijks energieverbruik (kWh)

4

omkeerbaar

×Droogprogramma's:
Beddengoed, Katoen, Dekbed,
Strijkvrij, Mix, Outdoor, Zijde,
Synthetica, Wol, Sport
Capaciteit drogen (kg)
8.0
Energieklasse
A++
Geluidsniveau drogen (dB)
66

AEG Vrijstaand - Droogkasten
Droogkast T8DSE84PB
€ 849,99 | NEW | Beschikbaar vanaf eind maart 2021 |
Productafbeelding nog niet beschikbaar

×AbsoluteCare®-systeem
×SensiDry®-technologie met
warmtepomp

×ProSense™-technologie
×Groot display

×Woolmark Blue gecertificeerd ×Uitgestelde start
×LED binnenverlichting voor een ×Alternerende trommelbeweging
optimaal zicht in de trommel ×Deurscharnieren: links,
omkeerbaar
×Inverter motor
×Indicaties voor Condensor,
×Droogprogramma's:
Filter, Reservoir
850x596x663(max)
Warmtepomp
235

HxBxD in mm
Droogtechnologie
Jaarlijks energieverbruik (kWh)

Beddengoed, Katoen ECO,
Katoen, Dekbed, Strijkvrij, Mix,
Outdoor, Zijde, Synthetica, Wol
Capaciteit drogen (kg)
8.0
Energieklasse
A++
Geluidsniveau drogen (dB)
66

Droogkast T7DSG84PB
€ 749,99 | NEW

×SensiDry®-technologie met

×Indicaties voor Condensor,

warmtepomp
×ProSense™-technologie
×Groot display

Filter, Reservoir
×Uitgestelde start
×Alternerende
trommelbeweging
850x596x663(max)
Warmtepomp
235

HxBxD in mm
Droogtechnologie
Jaarlijks energieverbruik (kWh)
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×Deurscharnieren: links,
omkeerbaar
×Droogprogramma's:
Beddengoed, Katoen ECO,
Katoen, Dekbed, Strijkvrij, Mix,
Zijde, Synthetica, Wol, Sport
Capaciteit drogen (kg)
8.0
Energieklasse
A++
Geluidsniveau drogen (dB)
66

AEG Vrijstaand - Koelen & vriezen
Koelkast RKB638E4MX
€ 899,99

×Netto inhoud koelruimte: 358 L ×CustomFlex®: optimale
opbergflexibiliteit in de deur
×Netto inhoud ExtraChill zone:
22 L
×Automatische ontdooiing van
de koelruimte
×Elektronische
temperatuurregeling met LED- ×LED interieurverlichting
indicatie
×Coolmatic-functie voor het
snel koelen van vers voedsel
×MultiFlow: stabiele
temperatuur en vochtigheid
Afm. (HxBxD) in mm
1860x595x650
Geluidsniveau (dB)
40
Energieklasse
A++

×Deurscharnieren: rechts &
omkeerbaar

×Stevige leggers van
veiligheidsglas

×Kleur: grijs + vingervlekvrije inox
deur

×Voet apparaat: Verstelbare

voetjes
Inbouw (HxBxD) in mm
Energie jaarlijks (kWh)
Netto inhoud koelgedeelte (L)

132
358

Diepvriezer AGB728E4NX
€ 999,99

×Elektronische
temperatuurregeling met
TouchControl
×Frostmatic-functie voor snel
invriezen
×NoFrost: automatische
ontdooiing
Afm. (HxBxD) in mm
Energieklasse
Netto inhoud vriesgedeelte (L)

×Klimaatklasse: SN-N-ST-T
×Bewaartijd bij

×Verlichting: LED
×Voet apparaat: Verstelbare

stroomonderbreking (u): 15

×Deurscharnieren: links &
omkeerbaar
1860x595x650
A++
280

voetjes

×Kleur: grijs + vingervlekvrije inox
deur
Inbouw (HxBxD) in mm
Energie jaarlijks (kWh)
Invriescapaciteit (kg/24u)

257
25

Diepvriezer AGB625F7NW
€ 849,99

×Elektronische
temperatuurregeling met LCDdisplay
×Frostmatic-functie voor snel
invriezen
×NoFrost: automatische
ontdooiing
×MaxiBox diepvrieslade(n)
×Visueel en akoestisch
temperatuuralarm
Afm. (HxBxD) in mm
Energieklasse
Netto inhoud vriesgedeelte (L)

×Visueel en akoestisch alarm bij ×Verlichting: Bovenwand, LED
open deur
×Voet apparaat: Verstelbare
voetjes, vooraan, Vaste wieltjes
×Klimaatklasse: SN-N-ST-T
achteraan
×Bewaartijd bij
stroomonderbreking (u): 23
×Kleur: wit
×Flexi-Space: verwijderbare
glazen leggers in de
diepvriezer
×Deurscharnieren: links &
omkeerbaar
1860x595x635
A++
229
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Inbouw (HxBxD) in mm
Energie jaarlijks (kWh)
Invriescapaciteit (kg/24u)

229
18

AEG Vrijstaand - Koelen & vriezen
Diepvriezer AGB620E6NW
€ 799,99

×Elektronische

×Visueel en akoestisch

temperatuurregeling met
TouchControl
×Frostmatic-functie voor snel
invriezen
×NoFrost: automatische
ontdooiing
×MaxiBox diepvrieslade(n)
Afm. (HxBxD) in mm
Energieklasse
Netto inhoud vriesgedeelte (L)

temperatuuralarm
×Visueel en akoestisch alarm bij
open deur
×Klimaatklasse: SN-N-ST-T
×Bewaartijd bij
stroomonderbreking (u): 23
1550x595x635
A++
180

7

×Flexi-Space: verwijderbare
glazen leggers in de diepvriezer

×Deurscharnieren: rechts &
omkeerbaar

×Voet apparaat: Verstelbare

voetjes, Vaste wieltjes
achteraan
×Kleur: wit
Inbouw (HxBxD) in mm
Energie jaarlijks (kWh)
Invriescapaciteit (kg/24u)

202
17

AEG Vrijstaand - Vaatwassers
Vaatwasser FFB62620PM
€ 649,99

×XXL capaciteit
×Satellietsproeiarm en 5

×6 programma's, 4

×Optie ExtraHygiëne
temperaturen
×Indicatie zout en
sproeiniveaus
glansspoelmiddel bijvullen
×AirDry technologie met
AutoDoor systeem
×10.5 l, 0.921 kWh voor Eco
×3 digit display
50°C
×Uitgestelde start 1-24 u
×AquaControl
×Inverter motor
×XtraDry optie
×Warmwateraansluiting tot 60°C
×Extra Silent optie: 42 dB(A)
×TimeSaver functie
Afm. (HxBxD) in mm
850x596x610 Inbouw (HxBxD) in mm
niet van toepassing
Energieklasse
A++
Geluidsniveau (dB)
44
Aantal couverts
13
Jaarlijks energieverbruik (kWh)
262

Vaatwasser FFB62620PW
€ 599,99

×XXL capaciteit
×Satellietsproeiarm en 5

×6 programma's, 4

×Optie ExtraHygiëne
temperaturen
×Indicatie zout en
sproeiniveaus
glansspoelmiddel bijvullen
×AirDry technologie met
AutoDoor systeem
×10.5 l, 0.921 kWh voor Eco
×3 digit display
50°C
×Uitgestelde start 1-24 u
×AquaControl
×Inverter motor
×XtraDry optie
×Warmwateraansluiting tot 60°C
×Extra Silent optie: 42 dB(A)
×TimeSaver functie
Afm. (HxBxD) in mm
850x596x610 Inbouw (HxBxD) in mm
niet van toepassing
Energieklasse
A++
Geluidsniveau (dB)
44
Aantal couverts
13
Jaarlijks energieverbruik (kWh)
262
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AEG Inbouw - Ovens
Oven BSE892330M
€ 1999,99 | SteamPro | Beschikbaar tot eind maart 2021

×SteamPro, multifunctionele

×Automatische
×Stoomschalenset inbegrepen
heteluchtoven met
gewichtsprogramma's
×Stoomreinigingsfunctie
geïntegreerde stoomfuncties ×Sous-Vide-programma's
×Automatische ovenverlichting
×SoftMotion™ - zachtsluitende ×Handig uitneembaar
bij deuropening
deur
waterreservoir, inhoud 0,95
×Snelle opwarming van de oven
liter
×Display met responsieve
×Isofront® Plus koele ovendeur
Shuttle-draaiknop
×Stoominjectie met
vochtsensor
×24 verwarmingsfuncties
×Geïntegreerde recepten
×Kerntemperatuursensor
Inbouw (HxBxD) in mm
590x560x550
Afm. (HxBxD) in mm
594x595x567
Kleur
vingervlekvrije inox
Aansluiting (W)
3500
Type oven
Hetelucht + Stoom
Energie-efficiëntieklasse
A++

Oven BSE998230M
€ 2149,99 | NEW | Wifi connect | Beschikbaar vanaf januari 2021

×SteamPro, multifunctionele

×Automatische
×Stoomschalenset inbegrepen
heteluchtoven met
gewichtsprogramma's
×Stoomreinigingsfunctie
geïntegreerde stoomfuncties ×Sous-Vide-programma's
×Automatische ovenverlichting
×Steamify®-functie
bij deuropening
×Handig uitneembaar
waterreservoir, inhoud 0,95
×SoftMotion™ - zachtsluitende
×Snelle opwarming van de oven
deur
liter
×Isofront® Plus koele ovendeur
×Excite+ display met Shuttle- ×Stoominjectie met
draaiknop
vochtsensor
×Geïntegreerde recepten
×Kerntemperatuursensor
Inbouw (HxBxD) in mm
590x560x550
Afm. (HxBxD) in mm
594x595x567
Kleur
vingervlekvrije inox
Aansluiting (W)
3500
Type oven
Hetelucht + Stoom
Energie-efficiëntieklasse
A++

Oven BPE748380M
€ 1199,99 | Wifi connect

×Multifunctionele

×Kerntemperatuursensor
×Ovenvolume: 71 liter
heteluchtoven
×Pyroluxe® Plus, 3 cycli
×Elektronische kinderbeveiliging
×SoftMotion™ - zachtsluitende ×Automatische ovenverlichting ×Telescopische geleiders TR1LV
deur
bij deuropening
inbegrepen
×Excite LCD touch display
Snelle
opwarming
van
de
oven
×
×Automatisch
×Geïntegreerde recepten
×Isofront® Top koele ovendeur temperatuurvoorstel
×Automatische
×Elektronische
gewichtsprogramma's
temperatuurregeling
Inbouw (HxBxD) in mm
590x560x550
Afm. (HxBxD) in mm
594x595x567
Kleur
vingervlekvrije inox
Aansluiting (W)
3500
Type oven
Hetelucht
Energie-efficiëntieklasse
A++
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AEG Inbouw - Ovens
Oven BPE742320M
€ 899,99 | Beschikbaar tot eind maart 2021

×Multifunctionele

×Automatische

×Snelle opwarming van de oven
gewichtsprogramma's
×Isofront® Top koele ovendeur
×Geheugenfunctie voor
×Ovenvolume: 71 liter
favoriete programma's
×Elektronische kinderbeveiliging
×Kerntemperatuursensor
×Telescopische geleiders TR1LV
×Pyroluxe® Plus, 3 cycli
inbegrepen
×Automatische ovenverlichting
bij deuropening
590x560x550
Afm. (HxBxD) in mm
594x595x567
vingervlekvrije inox
Aansluiting (W)
3500
Hetelucht
Energie-efficiëntieklasse
A+

heteluchtoven
×LCD Touch display
×SoftMotion™ - zachtsluitende
deur
×16 verwarmingsfuncties
×Geïntegreerde recepten
Inbouw (HxBxD) in mm
Kleur
Type oven

Oven BCE556320M
€ 779,99 | SteamBake

×SteamBake, multifunctionele ×Automatische ovenverlichting ×Verzinkbare
heteluchtoven met PlusSteam

bij deuropening

bedieningsknoppen

×SoftMotion™ - zachtsluitende ×Snelle opwarming van de oven ×Telescopische geleiders TR1LV
deur
×Isofront® Plus koele ovendeur inbegrepen
×10 verwarmingsfuncties
×Neerklapbare grill voor
×Ovenvolume: 71 liter
makkelijke reiniging
×Kerntemperatuursensor
Elektronische
kinderbeveiliging
×
×Automatisch
×Katalytische reiniging met
temperatuurvoorstel

katalytische ventilatorkap

×Elektronische
Inbouw (HxBxD) in mm
Kleur
Type oven

590x560x550
vingervlekvrije inox
Hetelucht

temperatuurregeling
Afm. (HxBxD) in mm
594x595x567
Aansluiting (W)
3500
Energie-efficiëntieklasse
A+

Oven BPE435060B
€ 799,99

×Multifunctionele

×Indrukbare verlichte

×Temperatuur instelbaar van
bedieningsknoppen
30°C - 300°C
Automatisch
×
×Vermogen grill: 2300 W
temperatuurvoorstel
×Baktabel aan binnenkant van
de ovendeur
×Elektronische
temperatuurregeling
×Halogene interieurverlichting
×Volglazen binnendeur
×Elektronische
vergrendelingsfunctie
590x560x550
Afm. (HxBxD) in mm
594x595x567
zwart
Aansluiting (W)
3500
Hetelucht
Energie-efficiëntieklasse
A+

heteluchtoven
×Pyroluxe® Plus, 2 cycli
×Isofront® Top koele ovendeur
×Ovenvolume: 71 liter
×Elektronische kinderbeveiliging

Inbouw (HxBxD) in mm
Kleur
Type oven

10

AEG Inbouw - Ovens
Oven BPE435020M
€ 699,99

×Multifunctionele
heteluchtoven
×8 verwarmingsfuncties
×Pyroluxe® Plus, 2 cycli
×Isofront® Top koele ovendeur
×Ovenvolume: 71 liter

×Elektronische kinderbeveiliging ×Elektronische
vergrendelingsfunctie
×Verzinkbare
bedieningsknoppen
×Temperatuur instelbaar van
30°C - 300°C
×Automatisch
temperatuurvoorstel
×Vermogen grill: 2300 W
×Elektronische
×Baktabel aan binnenkant van
temperatuurregeling

×Volglazen binnendeur
Inbouw (HxBxD) in mm
Kleur
Type oven

590x560x550
vingervlekvrije inox
Hetelucht

de ovendeur

×Vingervlekvrije inox

Afm. (HxBxD) in mm
Aansluiting (W)
Energie-efficiëntieklasse

594x595x567
3500
A+

Compacte oven KMF768080M
€ 1299,99 | Wifi connect

×Multifunctionele

×Geheugenfunctie voor
×Elektronische kinderbeveiliging
heteluchtoven met
favoriete programma's
×Quick start microgolffunctie
microgolven
×Automatische ovenverlichting ×Easy-to-clean email
bij deuropening
×Vermogen microgolfoven:
×Automatisch
1000 W
×Snelle opwarming van de oven temperatuurvoorstel
×Excite LCD touch display
×Isofront® Plus koele ovendeur ×Elektronische
temperatuurregeling
×Geïntegreerde recepten
×Ovenvolume: 43 liter
×Automatische
gewichtsprogramma's
Inbouw (HxBxD) in mm
450x560x550
Afm. (HxBxD) in mm
455x595x567
Kleur
vingervlekvrije inox
Aansluiting (W)
3000
Type oven
Combi-microgolf
Energie-efficiëntieklasse

Compacte oven CME565000M
€ 899,99

×Multifunctionele

×Elektronische kinderbeveiliging ×Elektronische
heteluchtoven met
temperatuurregeling
×Verzinkbare
microgolven
bedieningsknoppen
×Temperatuur instelbaar van
30°C - 230°C
×Vermogen microgolfoven:
×Quick start microgolffunctie
1000 W
×Vermogen grill: 1900 W
×Easy-to-clean email
×9 verwarmingsfuncties
×Vingervlekvrije inox
×Automatisch
×Automatische ovenverlichting
temperatuurvoorstel
×Automatische uitschakeling
bij deuropening
×Isofront® Plus koele ovendeur
Inbouw (HxBxD) in mm
450x560x550
Afm. (HxBxD) in mm
455x595x567
Kleur
vingervlekvrije inox
Aansluiting (W)
3000
Type oven
Combi-microgolf
Energie-efficiëntieklasse

11

AEG Inbouw - Kookplaten
AEG Inbouw - Kookplaten
Inductiekookplaat IKE85651XB
Inductiekookplaat IKE85651XB

€ 1699,99
€
1699,99
×Inductiekookplaat

Kookplaat met inox kader
×Inductiekookplaat
inox kader
Interactievemet
bediening
×Kookplaat
bedieningvan de
Hob²Hood: bediening
×Interactieve
dampkap via
de kookplaat
bediening
van de
×Hob²Hood:
dampkap
via
de
kookplaat
L_voor:
2300
/
3200W
/ 180 /
×
210mm2300 / 3200W / 180 /
×L_voor:
210mm

×L_achter: 2300 / 3200W / 180
/ 210mm 2300 / 3200W / 180
×L_achter:
210mm2300 / 3600W /
×/M_voor:
240mm 2300 / 3600W /
×M_voor:
M_achter: 0W / 0mm
×240mm
0W// 3200W
0mm / 180 /
R_voor: 2300
×M_achter:
210mm2300 / 3200W / 180 /
×R_voor:
R_achter: 2300 / 3200W / 180
×210mm
/ 210mm 2300 / 3200W / 180
×R_achter:
/ 210mm
inductie
inductie
46x780x490
46x780x490
0
0

Kookplaat
Kookplaat
Inbouw (HxBxD) in mm
Inbouw
(HxBxD) ingas
mm(W)
Totaal vermogen
Totaal vermogen gas (W)

×Boosterfunctie
Pauze-functie
×Boosterfunctie
Brugfunctie(s)
×Pauze-functie
Automatische panherkenning
×Brugfunctie(s)
panherkenning
Restwarmte indicatie
×Automatische
Restwarmte
indicatie
×

Afm. (BxD) in mm
Afm.
(BxD) in mm(W)
Aansluitwaarde
Aansluitwaarde
(W)
Voltage (V)
Voltage (V)

796x516
796x516
7350
7350
220-240 / 400V2N
220-240 / 400V2N

Inductiekookplaat IKE96654XB
Inductiekookplaat IKE96654XB
€ 1599,99

€ Inductiekookplaat
1599,99
×
Kookplaat met inox kader
×Inductiekookplaat
inox kader
Interactievemet
bediening
×Kookplaat
bedieningvan de
Hob²Hood: bediening
×Interactieve
dampkap via
de kookplaat
bediening
van de
×Hob²Hood:
via de
kookplaat
L_voor: 2300
/ 3200W
/
×dampkap
180x210mm
2300 / 3200W /
×L_voor:
180x210mm

×L_achter: 2300 / 3200W /
180x210mm
2300 / 3200W /
×L_achter:
M_voor: 2300 / 3200W /
×180x210mm
180x210mm
2300 / 3200W /
×M_voor:
M_achter: 2300 / 3200W /
×180x210mm
180x210mm
2300 / 3200W /
×M_achter:
R_voor: 2300 / 3200W /
×180x210mm
180x210mm
2300 / 3200W /
×R_voor:
180x210mm
R_achter:
2300 / 3200W /
×
180x210mm
2300 / 3200W /
×R_achter:
180x210mm
inductie
inductie
46x880x490
46x880x490
0
0

Kookplaat
Kookplaat
Inbouw (HxBxD) in mm
Inbouw
(HxBxD) ingas
mm(W)
Totaal vermogen
Totaal vermogen gas (W)

×Boosterfunctie
Pauze-functie
×Boosterfunctie
PowerSlide-functie
×Pauze-functie
Brugfunctie(s)
×PowerSlide-functie
Automatische panherkenning
×Brugfunctie(s)
×Automatische panherkenning

Afm. (BxD) in mm
Afm.
(BxD) in mm(W)
Aansluitwaarde
Aansluitwaarde
(W)
Voltage (V)
Voltage (V)

896x516
896x516
11000 / 3-fasen
11000
/ 3-fasen
220-240
/ 400V2N
220-240 / 400V2N

Inductiekookplaat IKE85471XB
Inductiekookplaat IKE85471XB

€ 1349,99
€
1349,99
×Inductiekookplaat

Kookplaat met inox kader
×Inductiekookplaat
inox kader
DirekTouchmet
bediening
×Kookplaat
Hob²Hood: bediening van de
×DirekTouch
dampkap via
de kookplaat
bediening
van de
×Hob²Hood:
via de
kookplaat
L_voor: 2300
/ 3200W
/
×dampkap
220mm2300 / 3200W /
×L_voor:
220mm
Kookplaat
Kookplaat
Inbouw (HxBxD) in mm
Inbouw
(HxBxD) ingas
mm(W)
Totaal vermogen
Totaal vermogen gas (W)

×L_achter: 2300 / 3200W /
×Pauze-functie
220mm 2300 / 3200W /
Flexibridge zone: combineer de
×L_achter:
×Pauze-functie
M_voor: 2300 / 3200W /
verschillende
segmenten
zone:
combineer de
×220mm
×Flexibridge
210mm 2300 / 3200W /
segmenten
PowerSlide-functie
×M_voor:
×verschillende
R_voor: 1400 / 2500W /
×210mm
Automatische panherkenning
×PowerSlide-functie
145mm1400 / 2500W /
×R_voor:
panherkenning
Digitale aanduidingen
voor
×Automatische
R_achter: 1800 / 2800W /
×145mm
iedere zone
aanduidingen voor
×Digitale
180mm 1800 / 2800W /
×R_achter:
iedere zone
Boosterfunctie
×180mm
Boosterfunctie Afm. (BxD) in mm
×inductie
766x516
inductie
46x750x490
46x750x490
0
0
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Afm.
(BxD) in mm(W)
Aansluitwaarde
Aansluitwaarde
(W)
Voltage (V)
Voltage (V)

766x516
7350
7350
220-240 / 400V2N
220-240 / 400V2N

AEG Inbouw - Kookplaten
Inductiekookplaat IKB84443XB
€ 1099,99

×Inductiekookplaat
×Kookplaat met inox kader
×DirekTouch bediening
×Hob²Hood: bediening van de
dampkap via de kookplaat

×L_voor: 2300 / 3200W /
210mm
Kookplaat
Inbouw (HxBxD) in mm
Totaal vermogen gas (W)

×L_achter: 2300 / 3200W /

×Brugfunctie(s)
210mm
×Automatische panherkenning
×M_voor: 1400 / 2500W /
×Digitale aanduidingen voor
145mm
iedere zone
×R_achter: 2300 / 3600W /
×Restwarmte indicatie
240mm
×Kinderbeveiliging
×Boosterfunctie
×Pauze-functie
inductie
Afm. (BxD) in mm
766x516
46x750x490
Aansluitwaarde (W)
7200
0
Voltage (V)
220-240 / 400V2N

Inductiekookplaat IAR64413FB
€ 999,99 | SenseBoil®

×Inductiekookplaat
×SenseBoil® met
overkooksensor

×Kookplaat met afgeschuinde
rand

×DirekTouch bediening
×Hob²Hood: bediening van de
dampkap via de kookplaat
Kookplaat
Inbouw (HxBxD) in mm
Totaal vermogen gas (W)

×L_voor: 2300 / 3700W /

×Pauze-functie
210mm
×Automatische panherkenning
×L_achter: 1800 / 2800W /
×FlexPower Management:
180mm
geschikt voor zowel 1- als 2fase aansluiting
×R_voor: 1400 / 2500W /
145mm
×Digitale aanduidingen voor
iedere zone
×R_achter: 1800 / 2800W /
180mm
×Restwarmte indicatie
×Boosterfunctie
inductie
Afm. (BxD) in mm
590x520
44x560x490
Aansluitwaarde (W)
7200
0
Voltage (V)
220-240V / 400V2N

Inductiekookplaat IKB64443XB
€ 849,99

×Inductiekookplaat
×Kookplaat met inox kader
×DirekTouch bediening
×Hob²Hood: bediening van de
dampkap via de kookplaat

×L_voor: 2300 / 3200W /
210mm
Kookplaat
Inbouw (HxBxD) in mm
Totaal vermogen gas (W)

×L_achter: 2300 / 3200W /

×Brugfunctie(s)
210mm
×Automatische panherkenning
×R_voor: 1400 / 2500W /
×Digitale aanduidingen voor
145mm
iedere zone
×R_achter: 1800 / 2800W /
×Restwarmte indicatie
180mm
×Kinderbeveiliging
×Boosterfunctie
×Pauze-functie
inductie
Afm. (BxD) in mm
576x516
46x560x490
Aansluitwaarde (W)
7200
0
Voltage (V)
220-240 / 400V2N
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AEG Inbouw - Koelen
Koelkast SKS612FXAF
€ 799,99

×1225 mm inbouwhoogte
×Automatische ontdooiing van ×Stevige leggers van
veiligheidsglas
×Netto inhoud koelruimte: 202 L de koelruimte
×LED interieurverlichting
×Kleur: wit
×Deur op deur montage
×Coolmatic-functie voor het
×Elektronische
temperatuurregeling met LEDindicatie
Afm. (HxBxD) in mm
Geluidsniveau (dB)
Energieklasse

snel koelen van vers voedsel

×Deurscharnieren: rechts &

omkeerbaar
1219x556x550
Inbouw (HxBxD) in mm
36
Energie jaarlijks (kWh)
A++
Netto inhoud koelgedeelte (L)

1225x560x550
103
202

Koelkast SKE788EAAS
€ 699,99 | NEW

×880 mm inbouwhoogte
×Mechanische
×Deurscharnieren: rechts &
omkeerbaar
×Netto inhoud koelruimte: 142 L temperatuurregeling
Automatische
ontdooiing
van
×
×Stevige leggers van
×Schuiftechniek voor deur
de koelruimte

×LED interieurverlichting
Afm. (HxBxD) in mm
Geluidsniveau (dB)
Energieklasse

873x548x549
36
A++
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veiligheidsglas

×Kleur: wit

Inbouw (HxBxD) in mm
Energie jaarlijks (kWh)
Netto inhoud koelgedeelte (L)

880x560x550
96
142

AEG Inbouw - Vaatwassers
Volledig integreerbare vaatwasser FSE83707P
€ 1249,99 | Beschikbaar tot april 2021

×Schuifscharnieren voor

×SprayZone: verwijdert
×Uitneembare besteklade
flexibele installatie
hardnekkige resten
×Indicatie zout en
glansspoelmiddel bijvullen
×XXL capaciteit
×7 programma's, 4
temperaturen
×QuickSelect: digitale
×3 digit display
schuifregelaar voor eenvoudig ×AirDry technologie met
×Binnenverlichting voor optimale
instellen
AutoDoor systeem
zichtbaarheid in de vaatwasser
×11 l, 0.846 kWh voor Eco 50°C ×Uitgestelde start 1-24 u
×AquaControl
×Inverter motor
×BeamOnFloor met 2 kleuren
Afm. (HxBxD) in mm
818x596x550 Inbouw (HxBxD) in mm
820-900x600x570
Energieklasse
A+++
Geluidsniveau (dB)
44
Aantal couverts
15
Jaarlijks energieverbruik (kWh)
241

Volledig integreerbare vaatwasser FSE63637P
€ 949,99

×Schuifscharnieren voor

×Inverter motor
×BeamOnFloor met 2 kleuren
flexibele installatie
×Extra Silent optie: 42 dB(A)
×Indicatie zout en
glansspoelmiddel bijvullen
×XXL capaciteit
×7 programma's, 4
temperaturen
×QuickSelect: digitale
×AquaControl
schuifregelaar voor eenvoudig ×AirDry technologie met
×Warmwateraansluiting tot 60°C
instellen
AutoDoor systeem
×TouchControl voor het
selecteren van programma's en
×Satellietsproeiarm en 5
×Uitgestelde start 1-24 u
sproeiniveaus
functies
×10.5 l, 0.821 kWh voor Eco
50°C
Afm. (HxBxD) in mm
818x596x550 Inbouw (HxBxD) in mm
820-900x600x570
Energieklasse
A+++
Geluidsniveau (dB)
44
Aantal couverts
13
Jaarlijks energieverbruik (kWh)
234

Volledig integreerbare vaatwasser FSB53617Z
€ 849,99

×Schuifscharnieren voor

×AirDry technologie met
×Warmwateraansluiting tot 60°C
flexibele installatie
AutoDoor systeem
×TouchControl voor het
selecteren van programma's en
×QuickSelect: digitale
×Uitgestelde start 1-24 u
schuifregelaar voor eenvoudig ×BeamOnFloor met 2 kleuren
functies
instellen
×Op hoogte installeerbaar
×Indicatie zout en
×9.9 l, 0.821 kWh voor Eco 50°C glansspoelmiddel bijvullen
×Inverter motor
×AquaControl
×7 programma's, 4
temperaturen
Afm. (HxBxD) in mm
818x596x550 Inbouw (HxBxD) in mm
820-880x600x550
Energieklasse
A+++
Geluidsniveau (dB)
46
Aantal couverts
13
Jaarlijks energieverbruik (kWh)
234
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AEG Inbouw - Vaatwassers
Integreerbare vaatwasser FES5367XZM
€ 849,99

×9.9 l, 0.82 kWh voor Eco 50°C ×Uitgestelde start 1-24 u
×Inverter motor
×XtraDry optie
×5 programma's, 4
×TimeSaver functie
temperaturen
×Indicatie zout en
glansspoelmiddel bijvullen
×AirDry technologie met
AutoDoor systeem
Afm. (HxBxD) in mm
Energieklasse
Aantal couverts

818x596x575
A+++
13
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×AquaControl
×Warmwateraansluiting tot 60°C
×Op hoogte installeerbaar

Inbouw (HxBxD) in mm
Geluidsniveau (dB)
Jaarlijks energieverbruik (kWh)

820-880x600x550
42
234

5 JAAR GARANTIE

OP EEN ZANUSSI TOESTEL
UIT DE ‘GOLD’ RANGE*

De Zanussi toestellen zijn ingenieus,
makkelijk in gebruik en onderhoud en van een
ongeëvenaarde kwaliteit. Op de toestellen uit
de ‘Gold’ range biedt Zanussi nog een extra
voordeel: 5 jaar servicegarantie.
De 5 jaar garantie bestaat uit 2 jaar
fabrieksgarantie en 3 jaar aanvullende
servicegarantie. In de eerste 2 jaar
hoeven er in geval van reparatie
geen kosten te worden betaald. In
de aanvullende periode dient bij een
eventuele reparatie alleen een forfaitaire
administratieve kost te worden betaald.

Na deze registratie ontvangt u
een e-mail die, samen met uw
aankoopbewijs, geldt als bewijs
voor het 5 jaar servicecontract.

Om recht te hebben op de 5 jaar
garantie dient u het toestel binnen
de 3 maanden na aankoop te
registreren op www.zanussi.be/nl-be/
my-zanussi/register-your-product

Zanussi behoudt zich het recht
voor de actievoorwaarden
tussentijds aan te passen.

Dat bewijs voor het servicecontract
dient bij een eventueel servicebezoek
aan de technicus te worden voorgelegd.

Zanussi
Electrolux belgium nv
Raketstraat 40
1130 Brussel
02 / 716.26.00

Verantwoordelijke uitgever: Electrolux Belgium nv.
Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Nadruk, ook gedeeltelijke, alleen met onze toestemming.
De prijzen vermeld in deze brochure zijn de heersende marktprijzen op datum van 01/10/2020
01/01/2020, BTW en
recupel inbegrepen, plaatsing en levering niet inbegrepen. Aangezien deze prijzen onderhevig zijn aan
marktschommelingen dient u zich steeds bij uw plaatselijke verdeler te informeren over de aankoopprijzen.
De opgegeven waarden in deze brochure kunnen variëren naargelang de gebruikte meetmethodes en -normen.
De fabrikant behoudt het recht wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande waarschuwing.
De inbouwafmetingen en -schema’s in deze brochure zijn louter indicatief. Voor de eigenlijke inbouw dient steeds
de gebruiksaanwijzing geconsulteerd te worden. Druk- en zetfouten voorbehouden. Niet contractuele foto’s.

* Deze actie geldt bij aanschaf van één van de
01/10/2020
geselecteerde modellen in de periode 01/04/2020
31/03/2021. De garantie geldt alleen op in
t.e.m. 31/12/2020.
België gekochte toestellen die ook in België zijn
afgeleverd en geplaatst. Deze actie geldt alleen
voor de modellen en is niet van toepassing op
eventueel bijgekochte producten of accessoires.

Zanussi Vrijstaand - Wasmachines
Wasmachine ZX9493WF
€ 549,99

×Inverter motor: uiterst stil en

×Uitgestelde start
×Anti-schuim spoelsysteem
duurzaam
×Programma zijde
×Kinderbeveiliging
×Maximale zwiersnelheid: 1400 ×Onbalans-correctiesysteem
t / min
×Woolmark Blue gecertificeerd
HxBxD in mm 850x600x660(max) Wascapaciteit (kg)
9
Energieklasse A+++ -20%
Jaarlijks energie- (kWh) en waterverbruik (L)
173,0 - 10390
Zwierresultaat B
Geluidsniveau wassen (dB)
54

Wasmachine ZX8473WF
€ 449,99

×Maximale zwiersnelheid: 1400 ×Programma zijde
t / min
×Onbalans-correctiesysteem
×Woolmark Blue gecertificeerd ×Anti-schuim spoelsysteem
×Uitgestelde start
HxBxD in mm
Energieklasse
Zwierresultaat

850x600x576(max)
A+++
B
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×Kinderbeveiliging

Wascapaciteit (kg)
Jaarlijks energie- (kWh) en waterverbruik (L)
Geluidsniveau wassen (dB)

8
190,0 - 9999
58

Zanussi Vrijstaand - Droogkasten
Droogkast ZX8487DH
€ 649,99

×Woolmark Blue gecertificeerd ×Detectie van de droogtegraad ×Alternerende trommelbeweging
via sensor
×Binnenverlichting voor een
×Deurscharnieren: links,
optimaal zicht in de trommel ×Indicaties voor Condensor,
omkeerbaar
Filter, Reservoir
×Inverter motor
×Droogprogramma's:
Beddengoed XL, Katoen ECO,
×Uitgestelde start
850x596x662(max)
Warmtepomp
235

HxBxD in mm
Droogtechnologie
Jaarlijks energieverbruik (kWh)

Katoen, Fijne was, Denim,
Dekbed, Mix XL, Outdoor,
Opfrissen, Zijde, Synthetica, Wol
Capaciteit drogen (kg)
8.0
Energieklasse
A++
Geluidsniveau drogen (dB)
66

Droogkast ZX8380DH
€ 549,99

×Detectie van de droogtegraad ×Uitgestelde start
via sensor
×Alternerende
trommelbeweging
×Indicaties voor Condensor,
Filter, Reservoir

850x596x662(max)
Warmtepomp
309

HxBxD in mm
Droogtechnologie
Jaarlijks energieverbruik (kWh)
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×Deurscharnieren: links,
omkeerbaar

×Droogprogramma's:
Beddengoed, Katoen ECO,
Katoen, Fijne was, Denim,
Dekbed, Mix, Opfrissen, Zijde,
Sport, Synthetica, Wol
Capaciteit drogen (kg)
8.0
Energieklasse
A+
Geluidsniveau drogen (dB)
66

ACCESSOIRES
Wasmachines

STAPELKIT
MET UITTREKBA AR REK

SOKKEL MET LADE VOOR
WASMACHINES

AEG ULTRASONIC VLEKKENPEN

Modelnummer

SKP11GW

Modelnummer

E6WHPED4

Modelnummer

A4WMSTPN1

PNC

902979794

PNC

902980211

PNC

902979810

REX

9029797942

REX

9029802114

REX

9029798106

€ 69,00

€ 119,00

€ 249,00
Beschikbaar vanaf november 2020

WASMACHINE
SUPER CLEAN ONT VETTER
Inhoud

2 zakjes

Modelnummer

M3GCP200

PNC

902979931

REX

9029799310

€ 9,90

Vaatwassers

GLA ZENREK

VA AT WASSER & WASMACHINE
REGENEREER ZOUT

VA AT WASSER
SUPER CLEAN ONT VETTER

Modelnummer

A9SZGB01

Inhoud

1 kg

Inhoud

2 zakjes

PNC

902979555

Modelnummer

M3GCS200

Modelnummer

M3DCP200

REX

9029795557

PNC

902979927

PNC

902979920

€ 29,90

REX

9029799278

REX

9029799203

€ 1,90

€ 9,90

Ovens

TELESCOPISCHE GELEIDER
Modelnummer

TR1LFV

TR1LFSTV

PNC

944189352

944189355

1 telescopische geleider, volledig
uittrekbaar, geschikt voor ovens 60 cm
en compact ovens 45 cm (niet geschikt
voor ovens met microgolffunctie)

1 telescopische geleider, volledig
uittrekbaar
(enkel voor SteamPro, SteamBoost en
SteamCrisp ovens)

€ 79,00

€ 79,00

STOOMOVEN
PREMIUM ONTK ALKER

OVEN & MICROGOLFOVEN
REINIGINGSSPR AY

Inhoud

250 ml

Inhoud

500 ml

Modelnummer

M3OCD200

Modelnummer

M3OCS200

PNC

902979949

PNC

902979933

REX

9029799492

REX

9029799336

€ 6,90

€ 9,90

STOOMSCHALENSET

PIZZ ASTEENSET

Modelnummer

A9OZS10

Modelnummer

A9OZPS1

Modelnummer

A9OOAF00

PNC

902979474

PNC

902979797

PNC

902980163

REX

9029794741

REX

9029797975

REX

9029801637

€ 199,00

AIRFRY BAKPLAAT

€ 79,00
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€ 59,00

ACCESSOIRES
Kookplaten

PLANCHA GRILL

KOOKPOTTENSET

KOOKPLA AT
VITRO CARE REINIGINGSCRÈME

Modelnummer

A9HL33

Modelnummer

A3SS

Inhoud

300 ml

PNC

902979707

PNC

902979820

Modelnummer

M3HCC200

REX

9029797074

REX

9029798205

PNC

902979958

€ 199,00

REX

9029799583

€ 229,00

€ 9,90

Koelkasten

SPINVIEW®

UITTREKBARE LEGGER MET
UITNEEMBA AR PLATEAU

KOELK AST
REINIGINGSSPR AY

Modelnummer

A6RHSW31

Modelnummer

A6RHES31

Inhoud

500 ml

PNC

902979890

PNC

902979891

Modelnummer

M3RCS200

REX

9029798908

REX

9029798916

PNC

902979938

€ 99,00

REX

9029799385

€ 129,00

€ 9,90
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ONZE SERVICE /
PERFECTE
ZORG
ONZE SERVICE
/
PERFECTE ZORG
www.aeg.be
Je vindt er onze verdelers in je streek en alle info die je nodig hebt.

AEG
Electrolux belgium nv
Raketstraat 40
1130 Brussel
AEG
Electrolux belgium nv
Raketstraat 40
1130 Brussel
Verantwoordelijke uitgever: Electrolux Belgium nv.
Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Nadruk, ook gedeeltelijke, alleen
met onze toestemming. De prijzen vermeld in deze brochure zijn de heersende
marktprijzen
op datum
van 01/10/2020
01/01/2020,
BTW ennv.
recupel inbegrepen, plaatsing
Verantwoordelijke
uitgever:
Electrolux Belgium
en
levering
niet
inbegrepen.
Aangezien
deze
prijzenookonderhevig
zijnalleen
aan
Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Nadruk,
gedeeltelijke,
marktschommelingen
je steeds
bij jeinplaatselijke
verdeler
te informeren
met onze toestemming.dien
De je
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deze brochure
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heersende
over
de aankoopprijzen.
opgegevenBTW
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in deze
brochureplaatsing
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marktprijzen
op datum vanDe01/01/2020,
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gebruikte
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en
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en levering niet inbegrepen. Aangezien deze prijzen onderhevig zijn aan
marktschommelingen dien je je steeds bij je plaatselijke verdeler te informeren
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wijzigingen aan
te brengen
zonder
voorafgaande
overfabrikant
de aankoopprijzen.
De opgegeven
waarden
in deze
brochure
kunnen
waarschuwing.
De
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en
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in
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brochure
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variëren naargelang de gebruikte meetmethodes en -normen.
louter indicatief. Voor de eigenlijke inbouw dient steeds de gebruiksaanwijzing
geconsulteerd
te worden.
Druk-wijzigingen
en zetfouten
De fabrikant behoudt
het recht
aanvoorbehouden.
te brengen zonder voorafgaande
Niet
contractuele
foto’s.
waarschuwing. De inbouwafmetingen en -schema’s in deze brochure zijn
louter indicatief. Voor de eigenlijke inbouw dient steeds de gebruiksaanwijzing
geconsulteerd te worden. Druk- en zetfouten voorbehouden.
Niet contractuele foto’s.
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www.aeg.be
Onderdelen - Spareparts
Je vindt er onze verdelers in je streek en alle info die je nodig hebt.
https://shop.aeg.be
spareparts.belgium@electrolux.be
Onderdelen - Spareparts
https://shop.aeg.be
Herstellingen
spareparts.belgium@electrolux.be
Tel 02 / 716.24.44
Maandag – vrijdag: 8u30 – 16u30
Herstellingen
E-mail: repairs.belgium@electrolux.be
Tel 02 / 716.24.44
Online booking via www.aeg.be
Maandag – vrijdag: 8u30 – 16u30
E-mail: repairs.belgium@electrolux.be
Bezoek het Electrolux Experience Center
Online booking via www.aeg.be
The Electrolux House,
Raketstraat 40, 1130 Brussel
Bezoek het Electrolux Experience Center
Meer info en openingsuren: aeg.be
The Electrolux House,
Raketstraat 40, 1130 Brussel
Bied je toestel extra bescherming
Meer info en openingsuren: aeg.be
Al onze toestellen worden geleverd met een standaardgarantie.
AEG biedt een selectie van verlengde garantiemogelijkheden.
Bied je toestel extra bescherming
Hiermee kan je je toestel volledig beschermen tegen mogelijke
Al onze toestellen worden geleverd met een standaardgarantie.
storingen na het verstrijken van de wettelijke garantie.
AEG biedt een selectie van verlengde garantiemogelijkheden.
Voor meer informatie surf snel naar onze website:
Hiermee kan je je toestel volledig beschermen tegen mogelijke
www.aeg.be
storingen na het verstrijken van de wettelijke garantie.
Voor meer informatie surf snel naar onze website:
Recupel
www.aeg.be
Op 1 juli 2008 trad de aanvaardingsplicht in
werking. Overeenkomstig de bepalingen van de
Recupel
milieubeleidsovereenkomsten wordt er vanaf die
Op 1 juli 2008 trad de aanvaardingsplicht in
datum als aparte post op de factuur een zgn.
werking. Overeenkomstig de bepalingen van de
wettelijke recupel in rekening gebracht. Deze
milieubeleidsovereenkomsten wordt er vanaf die
bedraagt voor de producten in deze catalogus
datum als aparte post op de factuur een zgn.
(tarieven vanaf 01 / 07 / 2008):
wettelijke recupel in rekening gebracht. Deze
bedraagt voor de producten in deze catalogus
Ovens
€1
(tarieven vanaf 01 / 07 / 2008):
Microgolfovens
€1
Keukenmachines
€1
Kookplaten
€1
Ovens
Dampkappen
met motor
€1
Microgolfovens
Koelen vriescombinatieapparaten
€10
Keukenmachines
€1
Koelkasten
€10
Kookplaten
€1
Diepvriezers
€10
Dampkappen met motor
€1
Vaatwassers
€1
Koel- en vriescombinatieapparaten
€10
Inbouwkoffiemachines
€0,05
Koelkasten
€10
Sous-vide
lade
€0,5
Diepvriezers
€10
Vaatwassers
€1
Inbouwkoffiemachines
€0,05
Sous-vide lade
€0,5

aeg.bezanussi.be
Verantwoordelijke uitgever: Electrolux Belgium nv. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor de handelspartners van Electrolux. De volledige consumenteninformatie over de toestellen in deze brochure
is beschikbaar van de betreffende consument websites: aeg.be en zanussi.be. Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Nadruk, ook gedeeltelijke,
alleen met onze toestemming. De prijzen vermeld in deze brochure zijn de heersende marktprijzen op datum van 01/10/2020, BTW en recupel inbegrepen, plaatsing en levering niet inbegrepen.
De opgegeven waarden in deze brochure kunnen variëren naargelang de gebruikte meetmethodes en -normen. Defabrikant behoudt het recht wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande
waarschuwing. De inbouwafmetingen en -schema’s in deze brochure zijn louter indicatief.
Voor de eigenlijke inbouw dient steeds de gebruiksaanwijzing geconsulteerd te worden. Druk- en zetfouten voorbehouden. Niet contractuele foto’s.

