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Vendégek fogadása esetén kellemetlen lehet, amikor elfogy a frissítő és már nincs mivel megkínálni a
látogatókat.
Kapcsolódó cikkek:
Akár űrtechnológiával is készíthetünk szódát [2]

Egy szénsavasító készülék ilyenkor nagyon hasznos segítőtárs lehet, mert a szörpökkel gyorsan és
egyszerűen készíthetünk vele üdítőt. „Egy teli patronból átlagosan 60-80 liter szóda készíthető, ezt
követően a legközelebbi csereponton problémamentesen cserélhető újra” – hívja fel a figyelmet SzéllSzőke Krisztina, a SodaStream termékmenedzsere.
Amennyiben csökken a szénsavasítás intenzitása a szénsavasítási folyamat közben, az annak a jele,
hogy ideje patront cserélni. A SodaStream szénsavasító patronok országosan több mint 400
értékesítési ponton érhetők el. Az üres patronokat valamennyi csereponton kicserélik, mindössze a
gáz áráért. Egy csere átlagosan 2690 forintba kerül, vagyis egy liter szódavíz otthoni elkészítése 3435 forintra jön ki, ami rendkívül kedvező.
„Az eredeti SodaStream patronokon logózott védőfólia, illetve márkajelzéssel ellátott etikett található.
A patronok a cég saját üzemeiben készülnek és minden újratöltésnél többszörös minőségbiztosítási
folyamatnak vetik alá őket. A biztonsági ellenőrzés után magas nyomáson tisztítják, majd
élelmiszeripari minőségű CO2 – gázzal tölti fel a patronokat, a folyamat végén pedig biztonsági fóliát
kapnak” – emelte ki a szakember.
Előfordulhat, hogy éppen olyankor ürül ki a szénsavasító palack, amikor egyetlen egy üzlet sincs
nyitva. Ilyen esetekre érdemes tartalék patront vásárolni. A csere nélkül vásárolt szénsavasító patron
átlagosan 8 ezer forintba kerül az értékesítési pontokon. A tartalékpalackkal azonnal folytatható a
szódakészítés, amelynek köszönhetően egyetlen vendég sem marad frissítő nélkül.
A dedikált SodaStream cserepontok listája mindig elérhető a www.sodastream.hu [3] weboldalon. A
cserepontok között hipermarketeket, szupermarketeket és műszaki áruházakat is találunk (Tesco,
Auchan, Euronics, Media Markt), ezért a csere könnyedén beiktatható a napi vásárlásba. „A
SodaStream minden évben nyereményjátékkal jutalmazza a patroncsere programban résztvevő
vásárlóit. A már hetedik éve megszervezésre kerülő akcióban értékes konyhai kisháztartási gépeket,
vagy akár utazást is lehet nyerni” – tette hozzá a SodaStream termékmenedzsere.
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