
Podmínky:
Vrácení peněz bude zpracováno nejpozději do 60 dnů od data doručení výrobku, převodem 
na bankovní účet uvedený spotřebitelem na letáčku.
Propagační akce se týká jen maloobchodních zákazníků a nemohou ji využívat obchodní 
partneři, kteří výrobek zakoupí s cílem dalšího prodeje.
Výše vrácených finančních prostředků za výrobek bude totožná s prodejní cenou uvedenou 
na daňovém dokladu od příslušného maloobchodního prodejce a jeho výše nebude větší 
než průměrná cena za výrobek v daném čase na příslušném trhu, kde se výrobek prodává.
Pořadatelem záruky vrácení peněz je Sales Field Force, která zabezpečí ověření 
výrobku  (nepoškozený, zabalený a s  původním příslušenstvím) a  informuje zákazníka 
mailem/telefonicky o vrácení peněz.
Refundace peněz není právně vymahatelná, pokud pořadatel posoudí nesplnění podmínek 
záruky vrácení peněz, může se rozhodnout výrobek nekompenzovat.
Pořadatel Sales Field Force a  Groupe SEB nezodpovídají za poštou ztracené anebo 
opožděné balíky, za neúplné nebo nečitelné zásilky. Potvrzení o  zaslání balíku poštou 
se nepovažuje za doručení zásilky společnosti Sales Field Force. Z  tohoto důvodu 
doporučujeme zákazníkům, aby si zásilku pojistili proti ztrátě.
Podmínky propagační akce nemají žádný vliv na zákonná práva zákazníka.
Více informací na www.krups.cz, e-mail: krups@salesff.cz
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Číslo bankovního účtu pro variantu vrácení peněz převodem

IBAN BIC

Typ výrobku 

Důvod  vrácení

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů (Sales Field Force) s cílem 
propagační akce. Shromažďování a zpracovávání osobních údajů se řídí 
ustanovením Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Klient má v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů následující práva: právo na přístup, 
vymazání, omezení zpracování, přenos informací souvisejících se zpracováním 
údajů. V případě stížnosti můžete kontaktovat Úřad pro ochranu osobních 
údajů. Na konci propragační akce budou tyto údaje zlikvidovány.  

 
Datum 

Podpis

Martin H.
Tento kávovar mohu všem s klidným srdcem doporučit. Vynikající káva 
včetně latte či cappucino. Oceňuji použití hadičky na mléko, která se 
rovnou vloží do lahve s mlékem - odpadá tímto čištění speciální nádoby 
na mléko. Baví mě spousta možností - od espressa, cappuccina až po 
americano nebo čaj. Mléko dokonale našlehá, výborný poměr kvalita-cena. 

Michaela P.
Dlouho jsme vybírali kávovar, aby měl menší hloubku, kvůli nedostatku 
místa. Tento je menší, vejdou se pod něj vysoké sklenice, káva je výborná, 
ovládání snadné, vyhovuje mi přidání mléka přímo z krabice.

Karolína J.

Bohaté nastavení při výrobě kávy. Krásný design. Kompaktní rozměry 
a  vynikající káva. Z mé strany naprostá jednička mezi kávovary v této 
cenové katogerii. Ideální i na menší kuchyňskou linku.

NAŠI ZÁKAZNÍCI 

NAPSALI O EVIDENCE

Modelová řada
EA890810 
EA890110

EA890C10 
EA890D10

EA891C10 EA895N EA895E EA894810 EA894T10

Modelové označení EVIDENCE EVIDENCE ONE EVIDENCE PLUS

Barva černá/bílá broušený hliník broušený hliník antracitová cínová broušený hliník /
černá

broušený hliník /
titanová

Tlak 15 barů 15 barů 15 barů

Rozhraní OLED displej OLED displej s barevnými ikonami OLED displej s barevnými ikonami

Počet receptů s přímou 
volbou na displeji 5 5 6

Počet receptů 15 17 19

Počet šálků současně 
přípravené černé kávy 2 2 2

Počet šálků současně 
přípravených mléčných nápojů 2 2 2

Nastavení velikosti nápoje • • •

Možnost nastavení intenzity 
kávy funkce EXTRA SHOT a TMAVÁ KÁVA

funkce nastavení 3 stupňů intenzity, 
funkce AROMA +

funkce EXTRA SHOT a TMAVÁ KÁVA

Nádobka na mléko ne ne ano ne ano

Funkce páry • • •

Funkce horké vody • • •

Počet teplotních stupňů 3 3 3

Mlýnek na kávu kovový kónický kovový kónický kovový kónický 

Počet stupňů nastavení 
jemnosti mletí 3 5 3

Objem zásobníku na kávová 
zrna 260 g 260 g 260 g

Objem zásobníku na vodu 2,3 l 2,3 l 2,3 l

Systém detekce prázdného 
zásobníku na vodu • • •

Objem sběrné nádoby použité 
kávy 10 10 10

Patentovaný kompaktní 
systém termobloku (CTS) • • •

Nastavitelná výška kávové 
výpustě 15,8 cm 15,8 cm 15,8 cm

Velikost odkapávací nádoby 520 ml 680 ml 520 ml

Automatické odvápňování • • •

Program automatického 
proplachování • • •

Automatický program čištění • • •

Automatické připomenutí 
odvápnění • • •

Startovací sada • • •

Programovatelné automatické 
zapnutí/vypnutí • • •

EVIDENCE: OBJEVTE PŘÍSTROJ, 
KTERÝ JE VYROBEN PŘESNĚ PRO VÁS

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

SPECIFIKACE

Mezi elegantními a kompaktními modely Evidence si vyberete přístroj, 
který je přesně pro Vás! Jednoduše zvolte povrchovou úpravu a funkce 

a vyberte si tak přístroj, který nejvíce odpovídá Vašim potřebám.

MAXIMÁLNÍ NASTAVENÍ 
KÁVOVÉ VÝPUSTĚ

JEMNÝ DOTEK 
PŘÍJEMNÝ ZÁŽITEK Z KÁVY

BOHATÉ, INTENZIVNÍ AROMA, 
KTERÉ PŘINÁŠÍ VYJÍMEČNÉ, 
NEZAPOMENUTELNÉ CHVÍLE

Vel ikost  svého nápoje s i 
můžete nadef inovat zcela 
podle svých představ.

Vý j imečně snadné 
a  intu i t ivn í  ov ládání .

Až 19 receptů s možnost í 
osobního nastavení .

Zcela nová konstrukce kávové 
výpustě dovoluje použít 
i opravdu velké sklenice.

Absolutní čitelnost displeje 
v jakémkoliv pozorovacím úhlu, díky 
OLED technologii. Vyšší modely 
Evidence jsou navíc vybaveny 
barevným rozlišením ikon pro ještě 
příjemnější orientaci volby nápoje. 
Dotyková tlačítka pro rychlou 
přípravu Vašeho nápoje.

7 druhů černé kávy: ristretto, dvojité 
ristreto, espresso, doppio, káva, dvojitá 
káva, americano

9 druhů nápojů s mlékem: 
cappuccino, dvojité cappuccino, 
latte macchiato, dvojité latte 
macchiato, caffe latte, dvojité caffee 
latte, espresso macchiato, flat white, 
mléčná pěna

3 teploty pro 3 druhy čajů: zelený 
čaj, černý čaj, bylinný čaj



WWW.KRUPS.CZ

KRUPSCLUB

Mechanika:
Kupte si výrobek Krups Evidence a pokud nebudete spokojeni, po 60 dnech 
Vám vrátíme peníze. Platí na vybrané výrobky Krups  EA894810, EA894T10, 
EA891C10, EA890C10, EA890D10, EA890110, EA890810, EA895N, 
a EA895E. Více informací o platnosti akce najdete na www.krups.cz. 
Pokud nebudete s naším výrobkem spokojeni do 60 dnů od data nákupu, 
vyplňte a  pošlete zpět i  s  originálem daňového dokladu a  vráceným 
výrobkem na adresu: Sales Field Force s. r. o., Jinonická 80, 158  00 
Praha 5. Vrácený výrobek musí být nepoškozený, v  původním obalu 
s  kompletním příslušenstvím. V  případě, že by nebylo vrácení výrobku 
z  jakéhokoliv důvodu akceptováno, bude Vám daňový doklad společně 
s výrobkem vrácený na Vaši adresu. Náklady spojené s poštovným musí 
hradit spotřebitel, bez nároku na vrácení.

KUPTE SI VÝROBEK 
KRUPS EVIDENCE

a pokud nebudete spokojeni, 
po 60 dnech Vám vrátíme peníze

EVIDENCE

Elegantní design.  
Široká nabídka nápojů. Chytré funkce.  

Expert na přípravu kávy. 
 

Na detailech nám záleží. Proto byl každý aspekt  
plně automatického kávovaru nové generace KRUPS  

pečlivě navržen tak, aby Vám poskytl  
neopakovatelný zážitek z kávy. 

 
Probuďte svých pět smyslů…  

Objevte EVIDENCE.

VAŠE OČI POTĚŠÍ 
NA PRVNÍ POHLED

Elegantn í ,  moderní  des ign, 
který Vás okouzl í .

Perfektní kombinace kompaktní 
velikosti, elegantních křivek 
a kvalitních materiálů, jako je 
broušená ocel, propůjčuje přístroji 
ohromující styl.

KRUPS 
EVIDENCE
EA89

POTĚŠENÍ 
Z KAŽDÉHO 
DETAILU

ACTIVE SEED
MLÝNEK

SPAŘOVACÍ
JEDNOTKA

PRECIZNÍ
TEMPOVÁNÍ

FUNKCE
AUTOCLEAN

TECHNOLOGIE KRUPS QUATTRO FORCE: 

VYCHUTNEJTE SI DOKONALOST

Optimalizací každého klíčového kroku v procesu přípravy 
kávy, od mletí přes pěchování až po spaření, 

jsme dosáhli nejlepší možné chuti pro milovníky kávy 
kdekoliv, bez složité údržby.

VYCHUTNEJTE SI VÝJIMEČNOST

DÍKY 3 NOVÝM EXPERTNÍM FUNKCÍM

EXTRA SHOT
PŘIDEJTE KAŽDÉMU
NÁPOJI ENERGII

A  B R A N D  E S T A B L I S H E D  I N  S O L I N G E N

IN 1846

GERMANY

KRUPS_CZSK


