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2018
ΙΟΥΛΙΟΣ επώνυμες ποιοτικές συσκευές σε προσιτές τιμές

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ !!!

Κλιματιστικό DC Inverter 9.000Btu Νεφέλη Eco Silence
ενεργειακής κλάσης A++/A+++ (ψύξη/θέρμανση)
ψυκτικό υγρό R32 | Ιονιστής | Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα 
2 χρόνια γενική εγγύηση | 5 χρόνια εγγύηση στον συμπιεστή

                

€299P1ZAI0954W

ψυγειοκαταψύκτης
Α++ | 302L | NoFrost
5 χρόνια γενική εγγύηση
10 χρόνια στον συμπιεστή 
διαστάσεις (ΠxY): 60x186cm

Λευκό
KGN36NW30

                

€419
Ασημί
KGN36NL30

                

€439

τηλεόραση 4K UltraHD 55’’ UE55MU6122KXXH | Smart TV 
HDR | επεξεργαστής εικόνας PurColour | PQI:1300Hz | A

                

€599

τηλεόραση 4K UltraHD 65’’ LC-65CUG8062E | Smart TV | A+
ηχεία HarmanKardon | επεξεργαστής εικόνας AceProUltra | 400Hz
49’’ LC-49CUF8472ES €449 | 55’’ LC-55CUG8062E €549

                

€799

                

€199
τηλεόραση HD Ready 32’’ 32LJ500U | 200Hz | A

12.000Btu | €339    18.000Btu | €589

https://www.facebook.com/%25CE%25A3%25CE%25AF%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2582-%25CE%2592%25CE%25B9%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25AC%25CF%2581%25CE%25B7%25CF%2582-Simos-Violaris-205863916229173/%3Fref%3Dbookmarks
https://simosviolaris.com/el/fridge-freezers-freezer-on-bottom/1721-bosch-kgn36nl30-.html
https://simosviolaris.com/el/fridge-freezers-freezer-on-bottom/1720-bosch-kgn36nw30-.html
https://simosviolaris.com/en/tv-s/2189-samsung-ue55mu6122kxxh-.html
https://simosviolaris.com/en/tv-s/2663-sharp-lc-65cug8062e-4k-led-smart-tv-65-.html
https://simosviolaris.com/el/wall-type/2627-pitsos-nefeli-eco-silence-inverter-9000btu-.html
https://simosviolaris.com/en/tv-s/2668-lg-32lj500u-hd-led-tv-32-.html


καταψύκτες A+

€169 | 100L 
€219 | 198L 

δίπορτο ψυγείο Α+ | 329L 
διαστάσεις (ΠxY): 70x170cm
Λευκό
KDN42VW20 | €499
Inox
KDN42VI20 | €529

αυτό το καλοκαίρι αγοράστε ψυγείο Bosch και επωφεληθείτε από την προσφορά 
μας με δωρεάν επέκταση της εγγύησης της συσκευής από 2 σε 5 χρόνια!
*ισχύει για αγορές μέχρι 31-08-18

δίπορτο ψυγείο Α+ | 487L 
διαστάσεις (ΠxY): 77x177cm
Λευκό
KDN64VW20N| €699
Inox
KDN64VL21N | €749

ψυγειοκαταψύκτης
Α++ | 385L | MultiAirFlow 
διαστάσεις (ΠxY): 70x185cm

KGN46XL30 | €739

ψυγειοκαταψύκτης
Α+++ | 366L | MultiAirFlow 
διαστάσεις (ΠxY): 60x203cm

KGN39VL45 | €769

δίπορτο ψυγείο Α+ | 471L 
διαστάσεις (ΠxY): 70x186cm

KD56NNW20 | €549
δίπορτο ψυγείο Α++ | 394L 
διαστάσεις (ΠxY): 68x178cm

RT38K5535S9 | €629
δίπορτο ψυγείο Α+ | 498L 
διαστάσεις (ΠxY): 81x182cm

SJ-T1498M0W | €649 KGN86AI4P

ψυγειοκαταψύκτης Α+++ | 619L 
διαστάσεις (ΠxY): 86x186cm

| €1599
δίπορτο ψυγείο Α+ | 205L 
διαστάσεις (ΠxY): 55x145cm

HD273FN | €219
CoolStar 

καταψύκτης Α+
3 συρτάρια 
MF98 | €199 

CoolStar 
μονόπορτο ψυγείο

MR101 | €169 

CoolStar 

ψύξη www.simosviolaris.com/cooling

https://simosviolaris.com/el/freezers/1129-coolstar-mf100-.html
https://simosviolaris.com/el/-/1963-midea-hd-273fn.html
https://simosviolaris.com/el/-/256-bosch-kdn42vw20-.html
https://simosviolaris.com/el/-/257-bosch-kdn42vi20-.html
https://simosviolaris.com/el/-/254-bosch-kdn64vl21n-.html
https://simosviolaris.com/el/-/255-bosch-kdn64vw20n-.html
https://simosviolaris.com/el/fridge-freezers-freezer-on-bottom/2138-bosch-kgn46xl30-.html
https://simosviolaris.com/el/fridge-freezers-freezer-on-bottom/2139-bosch-kgn39vl45.html
https://simosviolaris.com/el/-/329-siemens-kd56nnw20-.html
https://simosviolaris.com/el/-/1895-samsung-rt38k5535s9.html
https://simosviolaris.com/el/-/2359-sharp-sj-t1498m0w-.html
https://simosviolaris.com/el/-/2572-coolstar-mr101-.html
https://simosviolaris.com/el/freezers/1718-coolstar-mf98-.html
https://simosviolaris.com/el/fridge-freezers-freezer-on-bottom/2672-bosch-kgn86ai4p-.html


ψυγειοκαταψύκτης Α+++ | 619L 
διαστάσεις (ΠxY): 86x186cm

vario stylewww.simosviolaris.com/cooling

ψυγειοκαταψύκτης
Α+++ | 366L 
SenseFresh
19 χρωματισμοί
ΠxY: 60x203cm

€1049
πλύση

μαγείρεμα

ηλεκτρικός φούρνος B17CR22N1
71L | 12 τρόποι ψησίματος | Α+
ΔΩΡΟ: τριπλός τηλεσκοπικός μηχανισμός

€699

πλυντήριο ρούχων L7FEC41S
10KG | 1400RPM | Α+++ -30% 

€849

πλυντήριο ρούχων ALX5011W
5KG | Α++ | 1000RPM

€229
πλυντήριο ρούχων ES-GFB8104W3
8KG | 1000RPM | Α+++

€299
πλυντήριο ρούχων WUQ28468GR
8KG | 1400RPM | Α+++ -30% 

€469
πλυντήριο ρούχων F4J5VY3W
9KG | 1400RPM | Α+++ -20% 

€549

€329
πλυντήριο πιάτων DDW-A1214L
12 σερβίτσια | Α++ | Inox

€299
πλυντήριο πιάτων QW-GC12F492W
12 σερβίτσια | Α++ 

στεγνωτήριο ρούχων TGS484WRX0
8KG | Α+++ | HeatPump

€749

ηλεκτρικός φούρνος HBA513BS00
71L | 5 τρόποι ψησίματος | Α
ΔΩΡΟ: διπλός τηλεσκοπικός μηχανισμός

€429
ηλεκτρικός φούρνος 10162.3
65L | 8 τρόποι ψησίματος | Α

€229
ηλεκτρικός φούρνος OEN7311X  
71L | 6 τρόποι ψησίματος | Α+ 

                

€319

www.simosviolaris.com/washing

www.simosviolaris.com/cooking

https://simosviolaris.com/el/-/257-bosch-kdn42vi20-.html
https://simosviolaris.com/el/fridge-freezers-freezer-on-bottom/2677-bosch-kgn39ij4a-vario-style.html
https://simosviolaris.com/el/ovens/332-neff-b17cr22n1-.html
https://simosviolaris.com/el/-/2530-altus-alx5011w-5kg.html
https://simosviolaris.com/el/-/2185-sharp-es-gfb8104w3-8kg.html
https://simosviolaris.com/el/-/2357-bosch-wuq28468gr-8kg.html
https://simosviolaris.com/el/-/2633-lg-f4j5vy3w-9kg.html
https://simosviolaris.com/el/-/2675-daewoo-ddw-a1214l-.html
https://simosviolaris.com/el/-/2684-sharp-qw-gc12f492w-.html
https://simosviolaris.com/el/tumble-dryers/2682-blomberg-tgs484wrx0-8kg.html
https://simosviolaris.com/el/-/2393-aeg-l7fec41s-10kg.html
https://simosviolaris.com/el/ovens/2680-bosch-hba513bs00-.html
https://simosviolaris.com/el/ovens/2430-amica-101623-scandium-.html
https://simosviolaris.com/el/ovens/2607-blomberg-oen7311x-.html


κλιματισμός www.simosviolaris.com/aircondition

ψύκτης νερού
 €89

μικροσυσκευή 

 €49
μηχανή ροφημάτων

 €89
φούρνος μικροκυμάτων
MG23F301TAS 
23L | 1100W | Grill

 €49
φούρνος μικροκυμάτων
WMS2011M 
20L | 700W 

σιδερόπρεσα TDS6010 
5.5Bar | συνεχόμενης ροής
Tεχνολογία i-Temp

 €179  €249
σιδερόπρεσα DG8961 
6.5Bar | συνεχόμενης ροής
Τεχνολογία Silence

σιδερόπρεσα GV7615
5Bar | συνεχόμενης ροής
Tεχνολογία EasyControl

 €159

ηλεκτρική σκόυπα Breeze
Bagless | 700W | 2L | ΑΑΑ

 €99 €79
ηλεκτρική σκόυπα 
FC8457/91 | 750W

ηλεκτρική σκόυπα Cosy’y
BGLS4520 | 750W | ΑΑΑΑ
ProSilence |  Φίλτρο PureAir

 €189

 €35
σίδερο ατμού TB26300 
2400W | 25 gr/min

 €55
σκουπάκι χειρός 9.6V
BHN09070

 €299
Μηχανή Καθαρισμού  
- Ψύκτης Νερού

 €59
Parma TSK2736ABP 
Sandwich Grill | 1800W

φρυτέζα 
FR2431 
3L | 2000W 

 €49

φρυτέζα 
FZ706228
1Kg | 1400W 

 €189

μπριζολιέρα
inox | 1050W 
 €59

αποχυμωτής
Vita+ | 600W

 €49

λεμονοστίφτης 
MCP3000 | 25W

 €25

μπλέντερ 
GSB1400B
750W | 1.5L

 €55
 €21.50

Matestar
φραπεδιέρα 
BM208RR
100W

εποχιακά

Elegant  €165
 €69

AC100-16BR 
Air Cooler 3 σε 1 
Ψυξη | Καθαρισμός 
| Ύγρανση Αέρα

 €99

Matestar
Κινητό Κλιματιστικό 
MPK12EU
12.000Btu
Α Class

 €369 ανεμιστήρας οροφής 56’’
GCF175 
επιτοίχιος διακόπτης 

Matestar
ανεμιστήρας οροφής 52’’
D52018 

 €99
ανεμιστήρας οροφής 56’’

Κλιματιστικό DC Inverter Ioli ενεργειακής κλάσης A++ 
Wi-Fi λειτουργία για απομακρυσμένο χειρισμό του κλιματιστικού 
Ιονιστής | Φίλτρα Ιόντων Αργύρου | BioFilter | Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα
Λειτουργίες: Follow Me | Αυτοκαθαρισμού | Sleep | Αφύγρανσης | Turbo
2 χρόνια γενική εγγύηση και 5 χρόνια εγγύηση στον συμπιεστή

9.000Btu | €339 12.000Btu | €359 18.000Btu | €679 24.000Btu | €779

Κλιματιστικό DC Inverter Libero Plus ενεργειακής κλάσης A++
Plasmaster Ιονιστής | Active Energy Control | Γρήγορη θέρμανση | 3M Micro φίλτρο
Λειτουργίες: Αυτοκαθαρισμού | Sleep | Αφύγρανσης | Turbo
2 χρόνια γενική εγγύηση και 10 χρόνια εγγύηση στον συμπιεστή

9.000Btu | €479 12.000Btu | €519

Κλιματιστικό DC Inverter Vertus Plus ενεργειακής κλάσης A++
Super Ιονιστής | Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας | Τριπλό Φίλτρο | Φίλτρο Bio 
Λειτουργίες: Follow Me | Αυτοκαθαρισμού | Sleep | Αφύγρανσης | Turbo 
5 χρόνια γενική εγγύηση 

12.000Btu | €649 18.000Btu | €899

www.simosviolaris.com/smallappliances

Δωρεάν παράδοση και εγκατάσταση όλων των ηλεκτρικών συσκευών, εξαιρούνται κλιματισμός και τηλεοράσεις 
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https://simosviolaris.com/el/air-cooler/2602-midea-ac100-16br-air-cooler-3-1.html
https://simosviolaris.com/el/-/2660-tcl-lyr65-.html
https://simosviolaris.com/el/coffee/2651-bosch-tas1403-tassimo-vivy-2-.html
https://simosviolaris.com/el/-/2071-samsung-mg23f301tas.html
https://simosviolaris.com/el/-/2656-westpoint-wms2011m-.html
https://simosviolaris.com/el/-/2032-bosch-tds6010.html
https://simosviolaris.com/el/-/2491-rowenta-dg8961-silence-steam-.html
https://simosviolaris.com/el/-/2308-hoover-breeze.html
https://simosviolaris.com/el/-/2298-philips-powerlife.html
https://simosviolaris.com/el/-/2451-bosch-bgl-s4520.html
https://simosviolaris.com/el/-/2176-siemens-tb26300.html
https://simosviolaris.com/el/-/2173-bosch-move-handheld-vacuumcleaner-96v.html
https://simosviolaris.com/el/-/2600-midea-jl1645t-.html
https://simosviolaris.com/el/-/904-parma-tsk2736abp-.html
https://simosviolaris.com/el/deep-fryer/1485-severin-fr2431.html
https://simosviolaris.com/el/deep-fryer/2070-tefal-fz706228-actifry-.html
https://simosviolaris.com/el/-/2161-roller-1050w.html
https://simosviolaris.com/el/juicer/2510-izzy-my-624-vita-.html
https://simosviolaris.com/el/juicer/111-bosch-mcp3000-.html
https://simosviolaris.com/el/blender/718-pitsos-gsb1400b.html
https://simosviolaris.com/el/coffee/115-matestar-bm208rr-.html
https://simosviolaris.com/el/ceiling-fans/1664-elegant-orlando-.html
https://simosviolaris.com/el/ceiling-fans/1663-elegant-orlando-.html
https://simosviolaris.com/el/ceiling-fans/581-kdk-gcf175-56-.html
https://simosviolaris.com/el/-/2643-matestar-mpk12eu-.html
https://simosviolaris.com/el/ceiling-fans/2516-matestar-d52018-52-.html
https://simosviolaris.com/el/145-wall-type
https://simosviolaris.com/el/145-wall-type
https://simosviolaris.com/el/145-wall-type
https://simosviolaris.com/el/-/2678-tefal-gv7615-express-compact-.html

