
erbjudande
Sommar-

SOMMARKÖKET

36.600 kr*
FRÅN

Inkl. kök & vitvaror

Kust vit objekt 
Laminat
Franke Rox 480 
Platta paket
Loop läder   
EN3201W  
HOC621 
EKB000W 
LFU316W

Fakta:
Lucktyp:
Bänkskiva:
Diskho: 
Stommar:
Handtag:
Kyl/frys:  
Häll:
Ugn: 
Köksfläkt:

Just nu har vi på Electrolux Home ett erbjudande som 
vi kallar sommarköket!

Ett Sentenskök i ljusa och fräscha kulörer och med en 
stil som passar många hem. Detta kök har en tålig 
laminatbänkskiva för familjens alla matlagnings- 
stunder och släta, målade luckor som är enkla att 
rengöra. När du köper ett Sentenskök gör du ett riktigt 
smart miljöval, då våra kök är Svanenmärkta.  

Vi har alla tänkbara valmöjligheter när det  
gäller bänkskivor, beslag, förvaring och finesser till ditt 
drömkök. Inget Sentenskök behöver därmed vara det 
andra likt. Ditt kök blir precis så som just du vill ha det!  
Välkommen in till vår butik på Björnvägen 15 i Umeå 
så berättar vi mer!

Björnvägen 15, Umeå

INSTALLATION

36.600 kr*
FRÅN

Inklusive kök & vitvaror

DRÖMKÖK FÖR 
642 kr/mån**

Få ditt 

 � Låna upp till 350.000 kr 
utan säkerhet

 � Välj en återbetalningstid  
som passar dig

 � Upp till 10 års kredit
 � Amortera extra eller  

slutbetala när som helst,  
utan extra kostnad

BOKA DIN 
KOSTNADSFRIA  

KÖKSRÅDGIVNING 
PÅ WEBBEN!

VI HJÄLPER DIG  
HELA VÄGEN!

Vi hjälper dig hela 
vägen, med finansiering, 

hemleverans och 
installation om du 
så önskar. Med vår 

förmånliga finansiering 
kan du tryggt och 

säkert finansiera ditt 
köp av kök, förvaring 
och vitvaror och låta 

drömmarna bli verklighet.

Vi hjälper dig  
från inspiration  
till installation

UMEÅ Björnvägen 15
Tel: 090-12 55 10 
Måndag-Fredag: 10.00 - 18.00
Lördag: 10.00 - 15.00
www.electroluxhome.se

*I erbjudandet ingår inte blandare  
och belysning och gäller kök upp till  
70.000 kr.
** Prisexemplet gäller för köp av kök för 
150.000 kr med en återbetalning på 10 år.

 Erika Gouffrich
KÖKSSÄLJARE

erika@electroluxhome.com
090 - 12 55 10


