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Każdy z dwóch pojemników do miksowania w dwóch różnych rozmiarach
opatrzono skalą poziomu napełnienia, która ułatwia dozowanie.
Gdy pojemniki używane są w połączeniu z praktycznymi pokrywkami na drogę
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Przygotowaliśmy dla Państwa również kilka przepisów.
Jednak jest tak wiele możliwości doboru składników, że śmiało mogą Państwo
puścić wodze fantazji.
Życzymy Państwu smacznego!

Zespół Tchibo

www.tchibo.pl/instrukcje
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Wskazówki bezpieczeństwa

Na temat tej instrukcji
Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie
przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób
opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń
sprzętu.

Przeznaczenie
Power Blender przeznaczony jest do rozdrabniania soczystych owoców i warzyw oraz do przyrządzania napojów,
koktajli, dressingów itp.
Urządzenie zaprojektowano do przetwarzania produktów
spożywczych w ilościach typowych dla gospodarstwa
domowego. Nie nadaje się ono do celów komercyjnych.
Urządzenie nie nadaje się do przyrządzania puree lub
gorących potraw typu sosy, zupy itp.
Za pomocą urządzenia nie wolno rozdrabniać twardych produktów spożywczych, np. ziaren kawy, bez dodatku płynów.
Urządzenie nie jest przeznaczone do rozdrabniania mięsa.
NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci i osób z ograniczoną
zdolnością obsługi urządzeń
• Urządzenie nie może być używane przez dzieci. Dzieci nie
mogą mieć dostępu do urządzenia ani do kabla zasilającego.
• Urządzenie ustawiać w miejscu poza zasięgiem dzieci.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
• Osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi wzgl. osoby bez odpowiedniego
doświadczenia lub wiedzy mogą używać urządzenia tylko
wtedy, gdy znajdują się pod nadzorem innych osób lub
zostały poinstruowane na temat bezpiecznego użycia

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania.
W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.
Symbole w tej instrukcji:
Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń
ciała.
Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń
ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.
Hasło NIEBEZPIECZEŃSTWO ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami
ciała i zagrożeniem życia.
Hasło OSTRZEŻENIE ostrzega przed obrażeniami ciała i poważnymi szkodami
materialnymi.
Hasło UWAGA ostrzega przed lekkimi obrażeniami ciała lub uszkodzeniami
sprzętu.
W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.
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urządzenia i są świadome wynikających z tego niebezpieczeństw.
• Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci.
Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem w wyniku
działania wilgoci
• Nie wolno zanurzać w wodzie bloku silnika, kabla zasilającego ani wtyczki. Te elementy nie mogą również mieć
styczności z wodą lub innymi płynami, gdyż w przeciwnym
razie istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem
elektrycznym. Nigdy nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
• Nie używać urządzenia na wolnym powietrzu. Nigdy nie
wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
Nie przechowywać go w wilgotnych pomieszczeniach,
takich jak piwnice czy garaże.
NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym
• Aby uniknąć zagrożeń, nie używać urządzenia wtedy, gdy
blok silnika, kabel zasilający, pojemnik do miksowania lub
nasadka nożowa są w widoczny sposób uszkodzone.
• Urządzenie podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego,
łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego, którego parametry napięcia są zgodne z danymi technicznymi urządzenia.

OSTRZEŻENIE! Aby wykluczyć zagrożenia mogące wyniknąć
z przypadkowego włączenia urządzenia po aktywacji zabezpieczenia przed przegrzaniem, urządzenie nie może być
uruchamiane za pośrednictwem programatora czasowego
lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania, ani podłączane do obwodu prądu, który jest regularnie włączany
i wyłączany za pośrednictwem urządzenia zasilającego.
• Kabel zasilający nie może być zagięty ani przygnieciony.
Kabel ten należy trzymać z dala od gorących powierzchni
i ostrych krawędzi.
• Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, ...
... gdy urządzenie nie jest używane lub
jest pozostawiane bez nadzoru,
… przed rozłożeniem i złożeniem urządzenia,
... przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia lub
... jeśli w trakcie użycia wystąpią usterki.
Ciągnąć przy tym zawsze za wtyczkę, nigdy za kabel zasilający.
• Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie.
Nie wolno również samodzielnie wymieniać kabla zasilającego. Wszelkie naprawy urządzenia lub kabla zasilającego
zlecać zakładom specjalistycznym lub Centrum Serwisu.
Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać
poważne zagrożenie dla użytkownika.
•
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OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała
• Zawsze najpierw wyciągać wtyczkę z gniazdka, a dopiero
potem zdejmować pojemnik do miksowania.
• Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, dopóki
wtyczka znajduje się w gniazdku.
• Nie używać urządzenia w sytuacji, gdy pojemnik do
miksowania lub nasadka nożowa są uszkodzone albo gdy
noże się zacinają lub obracają z trudnością.
• Nie zbliżać żadnych przyborów, np. łyżek, noży itp. do
pracujących noży lub innych ruchomych części.
• Noże są bardzo ostre. Podczas manipulowania nasadką
nożową i jej czyszczenia, a także podczas opróżniania
pojemnika do miksowania należy zachować należytą
ostrożność. Nigdy nie chwytać noży rękami.
UWAGA – ryzyko szkód materialnych
• Urządzenie może pracować bez przerwy przez maksymalnie 30 sekund. Przed ponownym włączeniem odczekać,
aż urządzenie ostygnie do temperatury pokojowej.
• Składniki stałe przed umieszczeniem w pojemniku
pokroić na drobne kawałki, aby uniknąć ewentualnego
zablokowania noży. Zawsze dodawać trochę płynu.

Podczas rozdrabniania kostek lodu w pojemniku musi
znajdować się co najmniej filiżanka płynu. W żadnym
wypadku nie rozdrabniać kostek lodu bez płynu, gdyż
może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
• Nie włączać urządzenia, gdy pojemnik jest pusty.
Mogłoby to doprowadzić do przegrzania i uszkodzenia
silnika oraz łożyska noży.
• Po wyłączeniu urządzenia noże obracają się jeszcze
przez chwilę siłą bezwładności. Przed zdjęciem pojemnika
do miksowania odczekać, aż noże się zatrzymają.
• Nie przepełniać pojemnika do miksowania. Duży pojemnik
do miksowania napełniać do poziomu maks. 710 ml,
a mały do poziomu maks. 530 ml.
• Używać tylko oryginalnych akcesoriów.
• Stawiać urządzenie na równej, nieśliskiej powierzchni.
Powierzchnia musi być odporna na zachlapanie, ponieważ
nie można całkowicie uniknąć sporadycznego rozpryskiwania się mleka, soku owocowego itp.Należy zachować
odpowiednią odległość od ścian, mebli itp.
• Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery,
tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą
wejść w agresywne reakcje z materiałem nóżek urządzenia
i rozmiękczyć je. Aby uniknąć niepożądanych śladów
•
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Porady i wskazówki
• Owoce takie jak jabłka czy gruszki oraz warzywa takie jak marchewki nie muszą
być obierane przez rozdrabnianiem. Wiele witamin i minerałów znajduje się tuż
pod skórką. Należy jednak dokładnie opłukać warzywa i owoce.

na meblach, w razie potrzeby umieścić pod urządzeniem
podkładkę antypoślizgową.
• Zachować wystarczający odstęp od źródeł ciepła, np. płyty
kuchennej czy piekarnika/pieca.
• Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych na spodzie
urządzenia. Nie wkładać do otworów żadnych spiczastych
przedmiotów.
• Do czyszczenia urządzenia nie stosować żrących lub
rysujących powierzchnię środków czyszczących.
Jeśli pojemników do miksowania używa się również jako
naczyń do picia:
• Nie nalewać gorących napojów lub innych gorących potraw.
Niebezpieczeństwo oparzenia!
• Nie nalewać napojów gazowanych, ponieważ wytwarzają
one ciśnienie, w wyniku czego może dojść do przelania
pojemnika.
• Napełnione pojemniki należy przenosić/przewozić w pionie,
gdyż w przeciwnym razie może z nich wyciec zawartość.
• Puste pojemniki należy przechowywać z otwartą pokrywką,
aby zapobiec tworzeniu się pleśni.

• Usunąć gniazda nasienne z jabłek i gruszek oraz pestki z wiśni, brzoskwiń
itp. owoców.
• Pokroić owoce i warzywa w kostkę wielkości ok. 2 cm.
• W przypadku przechowywania napojów może się zdarzyć, że
... w wyniku utlenienia stracą nieznacznie kolor.
... składniki oddzielą się od siebie. Wymieszać napój jeszcze raz przed wypiciem.
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Widok całego zestawu (zakres dostawy)
pojemnik do miksowania 710 ml

pojemnik do miksowania 530 ml
MAX 10 ML
7
Z
24 O
5 00
16
4 00

włącznik

12
300
8
200

blok silnika

MAX 30 ML
5
Z
18 O
4000
12 30
200
8

4 100
4 100

pierścień uszczelniający

nóżki z przyssawkami

nasadka nożowa
pokrywka pojemnika

zamykany otwór do picia
silikonowy pierścień uszczelniający
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Obsługa
Czyszczenie przed pierwszym użyciem

Montaż urządzenia
1. Umieścić wybrane składniki w dużym lub małym
pojemniku do miksowania (w zależności od przyrządzanej ilości).

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała
• Noże są bardzo ostre. Dlatego podczas czyszczenia nasadki nożowej
należy zachować szczególną ostrożność. Nigdy nie chwytać noży
rękami.

2. Nakręcić nasadkę nożową w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara na pojemnik
do miksowania.

1. Wyjąć wszystkie elementy z opakowania i usunąć materiały opakowaniowe.
2. Przed pierwszym użyciem blendera należy dokładnie umyć pojemniki do
miksowania, pokrywki pojemników oraz nasadkę nożową w ciepłej wodzie
z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń.

MAX 0 ML
53
18 OZ

4000
12 30
200
8

4 100

W tym celu zdjąć pojemnik do miksowania z bloku silnika, obracając go
w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara, a następnie unosząc.
Należy również zwrócić uwagę na symbole na bloku silnika (
).
Następnie odkręcić (w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara)
nasadkę nożową z pojemnika do miksowania.

4 100
8

200

0
12 40
300

3. Opłukać umyte części czystą wodą i dokładnie wysuszyć.

18 OZ
MAX 0 ML
53

Pojemniki do miksowania, pokrywki pojemników oraz nasadka nożowa nadają się
również do mycia w zmywarce do naczyń (ale nie blok silnika!).
Ustawianie urządzenia
1. Ustawić blok silnika na nieśliskiej, suchej, równej i stabilnej powierzchni
roboczej. Powierzchnia musi być odporna na zachlapanie, ponieważ nie
można całkowicie uniknąć sporadycznego rozpryskiwania się mleka, soku
owocowego itp.
2. Poprowadzić kabel zasilający w taki sposób, aby nikt nie mógł się w niego
zaplątać i w rezultacie zrzucić urządzenia z powierzchni roboczej na podłogę.
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3. Obrócić pojemnik do góry nogami i kręcić nim w kiernku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż wypustki
pojemnika znajdą się w przeznaczonych na nie otworach w bloku silnika.
4. Jednocześnie obrócić w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara, aby zablokować go na bloku silnika.
Należy również zwrócić uwagę na symbole na bloku
silnika (
).

Miksowanie

6. Odwrócić pojemnik do miksowania, a następnie odkręcić z niego nasadkę
nożową w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

7. Ewentualnie przelać zawartość do innego naczynia do picia lub nakręcić
pokrywkę na pojemnik do miksowania.

• Nie używać urządzenia w sytuacji, gdy pojemnik do miksowania
lub nasadka nożowa są uszkodzone albo gdy noże zacinają się lub
obracają z trudnością.

Jeżeli pojemnik do miksowania używany jest do picia napojów
m Odchylić do góry zatyczkę otworu do picia na pokrywce pojemnika.

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

m Na czas przenoszenia pojemnika zawsze docisnąć (zamknąć) zatyczkę otworu
do picia, aby uniknąć rozlania zawartości.

• Urządzenie może pracować bez przerwy przez maksymalnie
30 sekund. Przed ponownym włączeniem odczekać, aż urządzenie
ostygnie do temperatury pokojowej.

Wskazówki

• Przed włożeniem do pojemnika składniki stałe pokroić na drobne
kawałki.

• Urządzenie działa szybko - miksowanie trwa sekundy, nie minuty.
Aby zachować strukturę żywności, unikać jej długiego przetwarzania.

• W żadnym wypadku nie rozdrabniać samych kostek lodu
(bez dodatku płynu).

• Owoce takie jak jabłka czy gruszki oraz warzywa takie jak marchewki nie
muszą być obierane przez rozdrabnianiem. Wiele witamin i minerałów znajduje
się tuż pod skórką. Należy jednak dokładnie opłukać warzywa i owoce.

• Nie włączać urządzenia, gdy pojemnik jest pusty. Mogłoby to doprowadzić do przegrzania i uszkodzenia silnika oraz łożyska noży.

• Usunąć gniazda nasienne z jabłek i gruszek oraz pestki z wiśni, brzoskwiń
itp. owoców.

• Zdjąć pojemnik dopiero wtedy, gdy noże przestaną się obracać.

• Składniki stałe pokroić najpierw na małe kawałki, aby przyspieszyć ich
rozdrabnianie w urządzeniu.

Urządzenie jest wyposażone we włącznik bezpieczeństwa. Można je włączyć
tylko przy prawidłowo założonych i zablokowanych nasadce nożowej
oraz pojemniku do miksowania.

• Żywność o intensywnej barwie, np. marchew, maliny itp., może lekko zabarwić
materiał pojemników do miksowania. Jest to normalne i nie stanowi wady
produktu!

1. Włożyć wtyczkę do łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego.
2. Włączyć urządzenie, wciskając i przytrzymując włącznik do momentu,
aż składniki zostaną rozdrobnione do żądanej konsystencji.

• W przypadku przechowywania napojów może się zdarzyć, że
... w wyniku utlenienia stracą nieznacznie kolor.
... składniki oddzielą się od siebie. Wymieszać napój jeszcze raz przed wypiciem.

3. Zwolnić włącznik i odczekać do momentu całkowitego zatrzymania noży.
4. Wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
5. Zdjąć pojemnik do miksowania z bloku silnika, obracając go w stronę
przeciwną do ruchu wskazówek zegara (
), a następnie unosząc.
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Czyszczenie
Pojemniki do miksowania oraz pokrywki pojemników nadają się również
do mycia w zmywarce do naczyń.
Jednak nie należy układać ich bezpośrednio nad elementami grzejnymi.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie życia wskutek porażenia prądem
elektrycznym
• Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyciągnąć
wtyczkę z gniazdka.

m Przed ponownym złożeniem urządzenia całkowicie osuszyć wszystkie części,
gdyż w przeciwnym razie wskutek obecności wilgoci może tworzyć się pleśń.

• Nie narażać bloku silnika na działanie wilgoci. Chronić go przed wodą
kapiącą i rozpryskową.

Dane techniczne

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

Model:

365 065

• Noże są bardzo ostre. Dlatego podczas czyszczenia nasadki nożowej
należy zachować szczególną ostrożność. Nigdy nie chwytać noży
rękami.

Napięcie sieciowe:

220–240 V ~ 50–60 Hz

Klasa ochrony:

II

Moc:

1000 W

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

Tryb pracy krótkotrwałej:

maks. 30 sekund

• Do czyszczenia nie używać silnych chemikaliów ani agresywnych
lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

Pojemność
pojemników do miksowania

710 ml / 530 ml

Temperatura otoczenia:

od +10°C do +40°C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.pl

m Lekko wilgotną szmatkę nasączyć odrobiną płynu do mycia naczyń, po czym
przetrzeć nią blok silnika. Dopilnować, aby żadna ciecz nie dostała się do
szczelin wentylacyjnych. Na koniec przetrzeć blok silnika suchą szmatką.
Smarowanie silnika następuje automatycznie; silnik nie wymaga dodatkowego smarowania lub innych czynności konserwacyjnych.

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian
w jego konstrukcji i wyglądzie.

m Pojemniki do miksowania opłukać wodą, aby usunąć największe resztki
żywności.
m Pojemniki do miksowania, nasadkę nożową oraz pokrywki pojemników
umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
Nasadka nożowa nie powinna leżeć przez dłuższy czas w wodzie.
Zdjąć pierścienie uszczelniające z pokrywek, aby je umyć.
Opłukać umyte części czystą wodą i dokładnie wysuszyć.
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Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Przepisy
Przygotowaliśmy dla Państwa kilka przepisów. Można też przygotować swoje
wersje z innymi owocami lub z warzywami.
Najpierw pociąć składniki w drobną kostkę – im twardszy składnik,
tym mniejsza kostka.
Ilości składników podano z myślą o mniejszym pojemniku do miksowania (530ml).

Urządzenie nie
• Czy wtyczka jest włożona do gniazdka?
działa / silnik nie • Czy pojemnik do miksowania jest prawidłowo założony
pracuje.
i zablokowany?
Noże obracają się • Czy pojemnik nie jest przepełniony lub czy składniki nie
bardzo wolno.
nadają się do miksowania?
Użyć mniejszej ilości składników.
Usunąć składniki nienadające się do miksowania.

Sorbet arbuzowy
350 g arbuza, 50 g kostek lodu, 100 ml wody

• Czy składniki do miksowania są za duże lub za twarde?
Rozdrobnić składniki do miksowania lub użyć mniejszej ilości.

Zamiast arbuza doskonale nadają się też np. pomidory lub truskawki.

• Czy miksowana żywność jest za gęsta?
Dolać trochę płynu.

50 g jabłka, 100 ml mleka

Koktajl jabłkowy
Zamiast jabłek można dodać do mleka owoce mango lub banany.

• Czy przy rozdrabnianiu kostek lodu wlano do pojemnika
płyn? Dolać trochę płynu.

Jogurt jagodowy
100 g czarnych jagód, 100 ml jogurtu
W zależności od upodobań można dodać trochę cukru, zmielonych orzechów lub
migdałów, lub też soku z cytryny.

Usuwanie odpadów
Produkt oraz jego opakowanie zawierają wartościowe materiały, które powinny
zostać przekazane do ponownego wykorzystania.
Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia
się do ochrony środowiska naturalnego.

Jogurt wiśniowy
125 ml soku wiśniowego, 125 ml jogurtu pitnego, 2 łyżeczki mielonych migdałów,
trochę cukru, kostki lodu
m Sok, jogurt i mielone migdały miksować przez ok. 30 sekund.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy
wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz
opakowań lekkich.

m Następnie, w zależności od upodobań, dodać nieco cukru. Jogurt podawać
schłodzony kostkami lodu.

Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być
usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!
Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu
oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie
przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

„Czerwony huzar“
250 ml jogurtu pitnego, 1 łyżka soku z owoców dzikiej róży, 1/2 filiżanki soku
z czerwonych buraków, 1 łyżka soku z cytryny, nieco świeżego kopru
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Gwarancja

Kupon serwisowy

Udzielamy 3-letniej gwarancji od daty zakupu.
Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z najnowszą technologią produkcji
i poddany precyzyjnej kontroli jakości. Gwarantujemy niezawodność tego
produktu.

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

W okresie gwarancji wszystkie wady materiałowe i produkcyjne będą usuwane
bezpłatnie. Warunkiem uznania gwarancji jest przedłożenie dowodu zakupu
produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera handlowego Tchibo.
Gwarancja obowiązuje na terenie Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz Turcji.

Imię i nazwisko

Ulica, numer

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad produktu prosimy najpierw
o kontakt z Linią Obsługi Klienta. Nasi pracownicy Linii Obsługi Klienta
chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.
Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi
produktu, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne.
Części te można zamówić telefonicznie pod podanym w tej gwarancji
numerem telefonu.

Kod pocztowy, miejscowość

Kraj

Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji można zlecić odpłatnie w Centrum
Serwisu Tchibo (cena odpowiada naliczanym indywidualnie kosztom własnym).
Gwarancja ta nie ogranicza praw wynikających z ustawowej rękojmi.
Tel. (w ciągu dnia)

Jeżeli usterka nie jest objęta gwarancją:
(prosimy zakreślić)
Proszę o zwrot artykułu bez naprawy.
Proszę o oszacowanie kosztów naprawy,
jeżeli przekroczą one kwotę 35 zł.
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Kupon serwisowy
Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.
Numer artykułu:

365 065

Numer artykułu:

365 065

Aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, zamówić
akcesoria lub zapytać o nasz
serwis gwarancyjny, prosimy
o kontakt telefoniczny
z Linią Obsługi Klienta.

Opis usterki

W przypadku pytań dotyczących
naszych produktów prosimy
o podanie numeru artykułu.

Data zakupu

Data/Podpis

Polska
801 655 113
(z telefonów stacjonarnych
opłata jak za połączenia lokalne,
z telefonów komórkowych
wg taryfy danego operatora)

od poniedziałku do niedzieli
w godz. 08.00 - 22.00
e-mail: service@tchibo.pl

