
Podmienky:
Vrátenie peňazí bude spracované najneskôr do 60 dní od dátumu doručenia výrobku, 
prevodom na bankový účet uvedený spotrebiteľom na letáčiku.
Propagačná akcia sa týka len maloobchodných zákazníkov a nemôžu ju využívať obchodní 
partneri, ktorí výrobok zakúpia s cieľom ďalšieho predaja.
Výška vrátených finančných prostriedkov za výrobok bude totožná s predajnou cenou 
uvedenou na daňovom doklade od príslušného maloobchodného predajcu a jeho výška 
nebude väčšia než priemerná cena za výrobok v danom čase na príslušnom trhu, kde 
sa výrobok predáva. Usporiadateľom záruky vrátenia peňazí je Sales Field Force, ktorá 
zabezpečí overenie výrobku (nepoškodený, zabalený, s pôvodným príslušenstvom)  
a informuje zákazníka mailom / telefonicky o vrátení peňazí.
Refundácia peňazí nie je právne vymáhateľná, pokiaľ usporiadateľ posúdi nesplnenie 
podmienok záruky vrátenia peňazí, môže sa rozhodnúť výrobok nekompenzovať.
Usporiadateľ Sales Field Force a Groupe SEB nezodpovedajú za poštou stratené alebo
oneskorené balíky, za neúplné alebo nečitateľné zásielky. Potvrdenie o zaslaní balíka poštou
sa nepovažuje za doručenie zásielky spoločnosti Sales Field Force. Z tohto dôvodu 
odporúčame zákazníkom, aby si zásielku poistili proti strate.
Podmienky propagačnej akcie nemajú žiadny vplyv na zákonné práva zákazníka.
Viac informácií na www.krups.sk, e-mail: krups@salesff.sk

Meno 

Priezvisko

Telefón
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E-mail

Číslo bankového účtu pre variantu vrátenia peňazí prevodom

IBAN BIC

Typ výrobku 

Dôvod vrátenia

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov (Sales Field Force) s cieľom 
propagačnej akcie. Zhromažďovanie a spracovávanie osobných údajov sa 
riadi ustanovením Zákona o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Z.z. Klient 
má v súvislosti so spracovaním osobných údajov nasledujúce práva: právo na 
prístup, vymazanie, obmedzenie spracovania, prenos informácií súvisiacich so 
spracovaním údajov. V prípade sťažností môžete kontaktovať Úrad na ochranu 
osobných údajov. Na konci propragačnej akcie budú tieto údaje zlikvidované.  

 
Dátum 

Podpis

Martin H.
Tento kávovar môžem všetkým s kľudným srdcom odporučiť. Vynikajúca 
káva vrátane latte či cappucino. Oceňujem použitie hadičky na mlieko, 
ktorá sa rovno vloží do fľaše s mliekom - odpadá tým čistenie špeciálnej 
nádoby na mlieko. Baví ma veľa možností - od espressa, cappuccina až po 
americano alebo čaj. Mlieko dokonale našľahá, výborný pomer kvalita-cena. 

Michaela P.
Dlho sme vyberali kávovar, aby mal menšiu hĺbku, kvôli nedostatku miesta. 
Tento je menší, zmestia sa pod neho vysoké poháre, káva je výborná, 
ovládanie ľahké, vyhovuje mi pridanie mlieka priamo z krabice.

Karolína J.
Bohaté nastavenia pri výrobe kávy. Krásny dizajn. Kompaktné rozmery
a vynikajúca káva. Z mojej strany absolútna jednotka medzi kávovarmi 
v tejto cenovej kategórií. Ideálny aj na menšiu kuchynskú linku.

NAŠI ZÁKAZNÍCI 
NAPÍSALI O EVIDENCE

EVIDENCE: OBJAVTE PRÍSTROJ, 
KTORÝ JE VYROBENÝ PRESNE PRE VÁS

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

ŠPECIFIKÁCIA

Medzi elegantnými a kompaktnými modelmi Evidence si vyberiete prístroj, 
ktorý je presne pre Vás! Jednoducho zvolíte povrchovú úpravu a funkcie 

a vyberiete si tak prístroj, ktorý najviac zodpovedá vašim potrebám.

MAXIMÁLNE NASTAVENIE 
KÁVOVEJ VÝPUSTE

JEMNÝ DOTYK
PRÍJEMNÝ ZÁŽITOK Z KÁVY

BOHATÁ, INTENZÍVNA ARÓMA, 
KTORÁ PRINÁŠA VÝNIMOČNÉ, 
NEZABUDNUTEĽNÉ CHVÍLE

Veľkosť svojho nápoja s i 
môžete nadef inovať úplne 
podľa svoj ich predstáv.

Výnimočne ľahké 
a intu i t ívne ov ládanie.

Až 19 receptov s možnosťou 
osobného nastavenia.

Úplne nová konštrukcia kávovej 
výpuste dovoľuje použiť aj 
naozaj veľké poháre.

Absolútna čitateľnosť displeja 
v akomkoľvek pozorovacom uhle, 
vďaka OLED technológií. Vyššie 
modely Evidence sú navyše 
vybavené farebným rozlíšením ikon 
pre ešte príjemnejšiu orientáciu 
voľby nápoja. Dotykové tlačidlá pre 
rýchlu prípravu Vášho nápoja.

7 druhov čiernej kávy: ristretto, 
dvojité ristreto, espresso, doppio, 
káva, dvojitá káva, americano

9 druhov nápojov s mliekom: 
cappuccino, dvojité cappuccino, 
latte macchiato, dvojité latte 
macchiato, caffe latte, dvojité caffee 
latte, espresso macchiato, flat white, 
mliečna pena

3 teploty pre 3 druhy čajov: zelený 
čaj, čierny čaj, bylinkový čaj

Modelová řada
EA890810 
EA890110

EA890C10 
EA890D10

EA891C10 EA895N EA895E EA894810 EA894T10

Modelové označenie EVIDENCE EVIDENCE ONE EVIDENCE PLUS

Farba čierna/biela brúsený hliník brúsený hliník antracitová cínová brúsený hliník /
čierna

brúsený hliník /
titánová

Tlak 15 barov 15 barov 15 barov

Rozhranie OLED displej OLED s farebnými ikonami OLED s farebnými ikonami

Počet receptov s priamou 
voľbou na displeji 5 5 6

Počet receptov 15 17 19

Počet šálok súčasne 
pripravený čiernej kávy 2 2 2

Počet šálok súčasne 
pripravených mliečnych 
nápojov

2 2 2

Nastavenie veľkosti nápoje • • •

Možnosť nastavenia intenzity 
kávy funkcie EXTRA SHOT a TMAVÁ KÁVA

funkcia nastavenia 3 stupňov intenzity,
funkcie AROMA +

funkcie EXTRA SHOT a TMAVÁ KÁVA

Nádobka na mlieko ne ne ano ne ano

funkcia pary • • •

Funkcia horúcej vody • • •

Počet teplotných stupňov 3 3 3

Mlynček na kávu kovový kónický kovový kónický kovový kónický 

Počet stupňov nastavenia 
jemnosti mletia 3 5 3

Objem zásobníka na kávové 
zrná 260 g 260 g 260 g

Objem zásobníka na vodu 2,3 l 2,3 l 2,3 l

Systém detekcie prázdneho 
zásobníku na vodu • • •

Objem zbernej nádoby 
použitej kávy 10 10 10

Patentovaný kompaktný 
systém termobloku (CTS) • • •

Nastaviteľná výška kávové 
výpuste 15,8 cm 15,8 cm 15,8 cm

Veľkosť odkvapkávacia nádoby 520 ml 680 ml 520 ml

Automatické čistenie • • •

Program automatického 
preplachovanie • • •

Automatický program čistenia • • •

Automatické pripomenutie 
odvápnenie • • •

Štartovacia sada • • •

Programovateľné automatické 
zapnutie / vypnutie • • •



WWW.KRUPS.SK

KRUPSCLUB

Mechanika:
Kúpte si výrobok Krups Evidence a ak nebudete spokojný, po 60 dňoch 
Vám vrátime peniaze. Platí na vybrané výrobky Krups EA894810, EA894T10,
EA891C10, EA890C10, EA890D10, EA895N, a EA895E. Viac informácií 
o platnosti akcie nájdete na www.krups.sk.
Ak nebudete s našim výrobkom spokojný do 60 dní od dátumu nákupu, 
vyplňte a pošlite späť aj s originálom daňového dokladu a  vráteným 
výrobkom na adresu: Sales Field Force s. r. o., J. Murgaša 46, 
971 01 Prievidza. Vrátený výrobok musí byť nepoškodený, v pôvodnom obale
s kompletným príslušenstvom. V prípade, že by nebolo vrátenie výrobku 
z akéhokoľvek dôvodu akceptované, bude Vám daňový doklad spoločne 
s výrobkom vrátený na Vašu adresu. Náklady spojené s poštovným musí 
hradiť spotrebiteľ, bez nároku na vrátenie.

KÚPTE SI VÝROBOK 
KRUPS EVIDENCE

a ak nebudete spokojný, 
 po 60 dňoch vám vrátime peniaze.

EVIDENCE

Elegantný design.
Široká ponuka nápojov. Chytré funkcie.

Expert na prípravu kávy. 
 

Na detailoch nám záleží. Preto bol každý aspekt 
plno automatického kávovaru novej generácie KRUPS 

starostlivo navrhnutý tak, aby Vám poskytol 
neopakovateľný zážitok z kávy. 

 
Prebudte svojich päť zmyslov…  

Objavte Evidence.

VAŠE OČI POTEŠÍ 
NA PRVÝ POHĽAD

Elegantný,  moderný design, 
ktorý Vás okúzl i .

Perfektná kombinácia kompaktnej 
veľkosti, elegantných kriviek 
a kvalitných materiálov, ako je 
leštená oceľ, prepožičiava prístroju 
ohromujúci štýl.

KRUPS 
EVIDENCE
EA89
POTEŠENIE 
Z KAŽDÉHO 
DETAILU

ACTIVE SEED
MLYNČEK

SPAROVACIA
JEDNOTKA

PRECÍZNE
TEMPOVANIE

FUNKCIA
AUTOCLEAN

TECHNOLÓGIA KRUPS QUATTRO FORCE:
VYCHUTNAJTE SI DOKONALOSŤ

Optimalizáciou každého kľúčového kroku v procese prípravy
kávy, od mletia cez utláčanie až po sparenie,

sme dosiahli najlepšie možné chute pre milovníkov kávy
kdekoľvek, bez zložitej údržby.

VYCHUTNAJTE SI VÝNIMOČNOSŤ VĎAKA 
3 NOVÝM EXPERTNÝM FUNKCIÁM

EXTRA SHOT
PRIDAJTE KAŽDÉMU
NÁPOJU ENERGIU

KRUPS_CZSK

Z N A Č K A  Z A L O Ž E N Á  V  S O L I N G E N E

OD 1846

NEMECKO


