
PLATNOST LETÁKU
od 12. 11. do 30. 11. 2020

do vyprodání zásob

SVITAVY LANŠKROUN LETOHRAD LITOMYŠL MORAVSKÁ TŘEBOVÁ KADAŇ ROKYCANY
u parkoviště Fabrika u Kaufl andu naproti Qantu bývalý Kelvin K+B expert OC Morava vedle náměstí u Finanèního úřadu
Milady Horákové 4 Dvořákova 1163 Šedivská ulice 915 Braunerovo nám. 212 Svitavská 2 Kpt. Jaroše 1486 Malé nám. 119
tel.: +420 461 540 132 tel.: +420 608 608 818 tel.: +420 721 181 195 tel.: +420 606 613 819 tel.: +420 608 608 821 tel.: +420 474 333 540 tel.: +420 371 594 220
Po–So: 8:30–18:00 Po–Ne: 8:00–19:00     

899,-

-40 %    1.499,--40 %    1.499,-

Krups KP1A3B31 šedý
Jedine ný automatický kapslo-
vý kávovar. Tlak 15 bar , snad-
ná údržba, snadné obládání.

Vigan WK 17SKL
Sklen ná rychlovarná 
konvice, objem 1,7 l, 
nerezový 360º oto ný 
podstavec, modré LED 
podsvícení.

Oukitel C16 Pro Black
Chytrý telefon s celoplošným displejem Waterdrop a duálním foto-
aparátem, 5.71“ displej s HD+ rozlišením 1520x720 bod , 4jádrový 
procesor MediaTek MT6761P, 3GB opera ní pam ti, 32 GB interní pa-
m ti, zadní fotoaparáty 8+2Mpx, p ední selfie kamera 5 Mpx, Bluetooth, 
WiFi, GPS, te ka otisk  prst  a identifikace tvá e, baterie 2600 mAh, 
platforma Android.

Gorenje RK4182PS4
Kombinovaná chladni ka, 
energetická t ída: A++, ob-
jem chladni ky 198 l / mraz-
ni ky 66 l, 3 police ve dve-
ích, 1 zásuvka na zeleninu, 

3 zásuvky mrazni ky, LED 
osv tlení. Rozm ry (VxŠxH): 
180x55x55.7 cm.

Beko WTE6511BS 
Automatická pra ka, t ída A+++, kapacita 6 kg prádla, 15 pro-
gram , LED ukazatele pr b hu programu, odložený start, nádob-
ka na tekuté prací prost edky, S-shape bo ní st ny pro zvýšení 
stability. Rozm ry (VxŠxH): 84x60x44 cm.

499,-

-45 %       899,--45 %       899,-

2.399,-

SUPER CENASUPER CENA

5.499,-

-39 %    8.990,--39 %    8.990,-
138

 cm

9.999,-

-29 %   13.990,--29 %   13.990,-

Candy CS4 H7A1DE-S SLIM
SLIM suši ka prádla – možnost kombinace se SLIM pra -
kou, tepelné erpadlo, technologie Smart Touch, ovládání 
pomocí hlasu, 14 program  základních + 30 Smart Touch, 
Rozm ry výrobku (VxŠxH): 85x59.5x46.5 cm.

Hloubka pouze 46,5 cm

Hloubka pouze 46,5 cm

SušičkaSušička

10.999,-

-31 %   15.990,--31 %   15.990,-

A+++
ener. t ída

1000
otá ek/min.

6 kg
nápl  prádla

DÁREK

Persil gel 
Color 

Lavander 
2.5 l 50PD

6.999,-

SUPER CENASUPER CENA

A
ener. t ída

Tefal FV3968E0
Napa ovací žehli ka, p íkon 2400 W, výstup páry 40 g/min, parní ráz 150 g/min, žehlicí plocha 
Durilium AirGlide Autoclean, extra velký plnicí otvor, technologie Anti-drip, automatické odváp o-
vání, funkce vertikálního napa ování, funkce kropení. 

899,-

-46 %    1.649,--46 %    1.649,-

Hisense H55B7520 
4K UHD SMART televizor, úhlop í ka 138 cm, rozlišení 3840x2160 px, tunery DVB-T2/T/C/S2/S (H.265/H.264), 
Bluuetooth, Wi-Fi, LAN, 3x HDMI, 2x USB, HbbTV, energ t ída A. ELEGANTNÍ PROVEDENÍ.

899,-

-31 %    1.299,--31 %    1.299,-

Taurus RAPIDISSIMO CLEAN
Parní isti , vhodný pro išt ní nejr zn jších povrch  jakými jsou: pod-
lahy, koberce, záv sy a aloun ní, okna, skla (také sprchových kout ), 
pracovní desky kuchy ských linek, obklady, trouby a desky (plynové/
sklokeramické), vodovodní baterie a d ezy, od v (zbaví zápachu – bak-
terií a vir ).

5,71"5,71"

2400 W

7 kg
nápl  prádla

A+
ener. t ída

-41 %       1.099,- -53 %       1.899,-

-50 %      4.990,-

-33 %      8.990,-

-33 %       1.199,-

-50 %       1.199,- -25 %         599,- -22 %       2.299,- -33 %       1.499,- -28 %        319,-

-23 %       1.299,- -10 %       5.999,-

Nabíjecí akumulátor

-33 %      4.499,-

-14 %     10.990,-

-10 %      9.999,- -40 %         499,-

-24 %       1.452,--40 %         659,-

Dosah až 800 m

2v1

SLEVY až 75 %

A++
ener. t ída

198 l
chladni ka

66 l
mrazni ka

-30 %       5.299,-

-29 %     12.590,-

-27 %     12.999,-



196 l
chladni ka

75 l
mrazni ka

A++
ener. t ída

Whirlpool W7 8210 OXH
Kombinovaná chladni ka, energ. t ída A++, objem chladni ky 234 l / 
mrazni ky 104 l, 6. smysl – udrží lednice všechny vaše potraviny 
až ty ikrát déle erstvé než b žné chladni ky, technologie Total 
NoFrost, LED osv tlení, FreshBox – pro ovoce a zeleninu, Fresh-
Box 0º – vhodná pro skladování masa, ryb nebo sýr . Rozm ry 
(VxŠxH): 189x59.6x67.7 cm.

12.999,-

-24%    1-24%    16.990,-6.990,-

234 l
chladni ka

104 l
mrazni ka

LED
osv tlení

A++
ener. t ída

Gorenje RB493PW
Chladni ka, energ. t ída A+++, objem chladni ky 105 l / mrazáku 14 l, 
LED osv tlení, police z bezpe nostního skla, zásuvka na zeleninu, 
2 police ve dve ích. Rozm ry (VxŠxH): 84,5x56x57,9 cm.

4.999,-

-11%       -11%       5.590,-5.590,-

Gorenje RB493PW

14 l
mrazák

LED
osv tlení

105 l
chladni ka

A+++
ener. t ída

Amica FZC 208.3 AA
Šuplíkový mrazák, energetická t ída A++, objem 140 litr , An-
ti-Bacteria System, 5 pr hledných šuplík  z odolného plastu. 
Rozm ry (VxŠxH): 125,2x54,5x59,7 cm.

Amica FZC 208 3 AA

A++
ener. t ída

140 l
mrazák

6.499,-

SUPER CENASUPER CENA

Haier HRF-522DG7
Americká chladni ka, objem XXL: energ. t ída A++, chladni ka 
338 l /mrazák 177 l, invertorový kompresor se zárukou 12 let, 
Total NoFrost – beznámrazová technologie (Multi Air Flow 
– aktivní cirkulace vzduchu), rychlé chlazení a rychlé mrazení, 
režim dovolená, chladni ka si reguluje teplotu podle teploty 
okolí, osv tlení LED panel v chladni ce. Rozm ry (VxŠxH): 
179x90,8x65,5 cm.

A++
ener. t ída

338 l
chladni ka

177 l
mrazni ka

LED
osv tlení

ZÁRUKA

12
LET

NA MOTOR

17.999,-

-31%     -31%     25.990,-25.990,-

Indesit MTWE 61283WK
P edem pln ná pra ka, energ. t ída A+++, nápl  6 kg, odst e-
ování 1200 otá ek/min., 16 program , rychlý 15 minutový pro-

gram, d tská pojistka. Rozm ry (VxŠxH) 85x60x54 cm.

6.499,-

-13%      -13%      7.490,-7.490,-

A+++
ener. t ída

6 kg
nápl  prádla

1200
otá ek/min.

Beko XWUE 7736CS
Automatická pra ka, energ. t ída A+++, kapacita 7 kg prádla, od-
st e ování 1400 ot./min., 19 program , ovládací panel v CZ, praní 
v pá e, Fast+, Bluetooth, išt ní bubnu, extra máchání, d tská po-
jistka, ochrana proti zma kání s párou, odložený start. ProSmart 
invertorový motor s 10 letou zárukou. 
Rozm ry (VxŠxH): 85x60x49 cm.

8.499,-

-29%     -29%     11.990,-11.990,-

A+++
ener. t ída

1400
otá ek/min.

7 kg
nápl  prádla

WHIRLPOOL FWSG71283W EU 
P edem pln ná SLIM pra ka, energetická t ída A+++, kapacita 
7 kg, odst e ování 1200 ot/min, technologie 6. smysl pro auto-
matické zvolení vhodného programu, technologie FreshCare+, 
funkce Colours 15º, odložený start. 
Rozm ry (VxŠxH): 85x59,5x43,5 cm.

8.999,-

-14%     -14%     10.490,-10.490,-

10.999,-

-21%     -21%     13.990,-13.990,-

Gorenje WD10514
Pra ka se suši kou, energetická t ída A, nápl  10 kg prádla / nápl  
pro sušení 7 kg, odst e ování 1400 ot/min, 16 program , AntiAllergy 
program vhodný pro alergiky, rychlé sušení, Inverter PowerDrive mo-
tor, LED displej, odložený start. Rozm ry (VxŠxH): 85x59,5x66 cm.

AEG T8DBE48SC
Kondenza ní s tepelným erpadlem, en. t ída A++/-40 % 
spot eba energie 1,99 kWh, st edn  velký LED displej, 
nápl  8 kg, ovládací panel v eském jazyce, invertorový 
motor, vnit ní osv tlení bubnu, technologie AbsoluteCare, 
SensiDry, ProSense, ÖKOFlow, outdoorové oble ení. 
Rozm ry (VxŠxH): 85x60x60 cm.

AEG L7FBE68SC
Pra ka p edem pln ná, en. t ída A+++/-30 %, spot eba ener-
gie 0,68 kWh, nápl  prádla 8 kg, odst e ování 1600 ot./min., 
LCD displej, odložený start, technologie ProSteam® umož u-
je zakon it prací cyklus párou, TECHNOLOGIE PROSENSE™, 
SoftPlus, kontrola vyváženosti prádla, speciální parní progra-
my, ÖKOInverter motor. Rozm ry (VxŠxH): 85x60x50 cm.

16.490,-

CASHBACK

17.490,-

CASHBACKCASHBACK

SUŠIČKASUŠIČKA

BACKBACKBACKBACK

KUP SUŠIČKUKUP SUŠIČKU
NEBO SET A ZÍSKEJNEBO SET A ZÍSKEJ

     AŽ  4 000 Kč  ZPĚT

nutná registrace: www.aeg.cz/bezobav

1600
otá ek/min.

8 kg
nápl  sušení 8 kg

nápl  sušení

A++
                -40 %

ener. t ída

A+++
                -30 %

ener. t ída

PRAČKAPRAČKA

Hoovert WDWT45 485AHC-S
Úzká pra ka se suši kou, energetická t ída A, kapacita praní 8 kg / 
sušení 5 kg, otá ky 1400 ot./min, One Fi Extra, odložený za átek 
a konec, mobilní aplikace Wizard, All in One systém, 3 úrov ové 
senzorové sušení, 14 program  + 40 program  One Fi, LCD displej, 
invertorový motor. Rozm ry (VxŠxH): 85x60x45 cm.

12.999,-

-32%     -32%     18.990,-18.990,-

Gorenje RK4162PW4 
Kombinovaná chladni ka, energetická t ída: A++, objem chladni -
ky 159 l / mrazni ky 66 l, 3 slen né police, 1 zásuvka na zeleninu 
CirspZone, 3 zásuvky mrazni ky, LED osv tlení. Rozm ry (VxŠxH): 
161x55x55.7 cm.

Indesit LR8 S2 W B 
Kombinovaná chladni ka, energetická  t ída: A++, objem chlad-
ni ky 228 l / mrazni ky 111 l, technologie Optimální vlhkosti 
v chladni ce, 4 slen né police, 1 zásuvka na zeleninu, mrazni ka 
s funkcí Open Space, technologie Low Frost, 3 zásuvky mrazni -
ky, LED osv tlení. 
Rozm ry (VxŠxH): 
188.8x59.5x65.5 cm.

6.499,-

-13%      -13%      7.490,-7.490,-

Whirlpool TDLR 55120S CS
Vrchem pln ná pra ka, energ. t ída A++, nápl  5.5 kg, odst e o-
vání 1100 ot./min., 12 program , inteligentní technologie 6. smysl, 
odložený start, d tská pojistka. Rozm ry (VxŠxH): 90x40x60 cm.

7.599,-

-23%      -23%      9.790,-9.790,-

Indesit LR6 S2 W 
Kombinovaná chladni ka, energ. t ída A++, objem chladni ky 196 l / 
mrazni ky 75 l, 3 police z bezpe nostního skla, velká zásuvka na 
zeleninu, dv  zásuvky v mrazáku. Rozm ry (VxŠxH): 156x60x66 cm.

7.499,-

-24%      -24%      9.890,-9.890,-

159 l
chladni ka

66 l
mrazni ka

A++
ener. t ída

LED
osv tlení

228 l
chladni ka

111 l
mrazni ka

A++
ener. t ída

LED
osv tlení

8.999,-

-12%     -12%     10.190,-10.190,-

Candy CMDS 6184X   
Kombinovaná chladni ka, energ. t ída A++, objem lednice 215 l /
mrazák 90 l, 3 police v chladni ce, 3 zásuvky v mrazáku, 
4 dve ní p ihrádky a pr hledné plastové zásuvky pro skladování 
zeleniny. SKY LED osv tlení. Rozm ry (VxŠxH): 188x60x63 cm.

8.999,-

-25%     -25%     11.990,-11.990,-

215 l
chladni ka

90 l
mrazni ka

A++
ener. t ída

LED
osv tlení

5let
záruka

ELECTROLUX LCB3LF20W0
Pultová mrazni ka, energetická t ída A+, objem 198 l, mrazi-
cí výkon 15.5 kg potravin / 24 hodin, technologie LowFrost, 
vnit ní LED osv tlení, uzamykatelné víko, 1 drát ný koš. Roz-
m ry (VxŠxH): 84,5x90,5x54,5 cm.

6.999,-

-21%      -21%      8.799,-8.799,-

A+
ener. t ída

198 l
objem

LED
osv tlení

Candy CCTUS 482 WH
Šuplíková mrazni ka, energetická t ída: A+, objem 64 l, 3 zá-
suvky, kovové madlo. Rozm ry (VxŠxH): 84x49x50 cm.

3.999,-

-20%     -20%     4.999,-4.999,-

A+
ener. t ída

64 l
objem

MRAZÁKYMRAZÁKY

A++
ener. t ída

5,5 kg
nápl  prádla

1100
otá ek/min.

A
ener. t ída

10 kg
nápl  prádla

LED
osv tlení

1400
otá ek/min.

DÁREK

Persil gel 
Color 

Lavander 
2.5 l 50PD

DÁREK

Persil gel 
Color 

Lavander 
2.5 l 50PD

A+++
ener. t ída

1200
otá ek/min.

7 kg
nápl  prádla

A
ener. t ída

8 kg
nápl  prádla

1400
otá ek/min.

5 kg
sušení

BEKO DPY8506GXB1
Kondenza ní suši ka s tepelným erpadlem, energetická t í-
da A+++, FlexySense – automatický sensor sušení, LED vnit ní 
osv tlení, šetrné sušení, recyklace vytvo eného tepla, automa-
ticky upraví proces podle vlhkosti prádla, odložený start, LCD 
displej. Rozm ry (VxŠxH): 85x60x61 cm.

12.599,-

-16%     -16%     14.990,-14.990,-

LED
osv tlení

A+++
ener. t ída

TOP MODEL
TOP MODEL

WHIRLPOOL FT M22 9X2S EU
Kondenza ní suši ka s tepelným erpadlem, energetická t ída 
A++, kapacita 9 kg prádla, 15 program  + dopl kové, jednoduché 
išt ní filtru, FreshCare+, 6. smysl, šetrné sušení vln ného prád-

la. Extra jemné sušení, rychlé sušení, osv žení. Rychlý program 
30 minut, odložený start, d tská pojistka. Rozm ry (VxŠxH): 
84,9x59,5x64,9 cm.

13.599,-

-26%     -26%     18.390,-18.390,-

A++
ener. t ída

9 kg
nápl  prádla

NEREZOVÉ provedení

NEREZOVÉ provedení

Hloubka pouze 45 cm

Hloubka pouze 45 cm

HD LED TV

5,7"

DUAL SIM

6,53" 8"
15,6"

SOS tlačítko

15,6"

-33%      1.499,- -75%      1.499,- -54%       1290,- -29%        799,- -24%         599,-

BLUETOOTH 4.2
FM RÁDIO

SUPER CENA -12%       7990,- -17%     11.990,--17%      6.590,-

GRIL

šíře 45 cm

-12%      7.990,-

NEREZOVÉ provedení

NEREZOVÉ provedení
NO

FROST

NEREZOVÉ provedení



-24%    16.990,-

-11%       5.590,-SUPER CENA -31%     25.990,-

-13%      7.490,- -29%     11.990,- -14%     10.490,- -21%     13.990,-

CASHBACK

SUŠIČKA

KUP SUŠIČKU
NEBO SET A ZÍSKEJ

PRAČKA

-32%     18.990,-

-13%      7.490,-

-23%      9.790,-

-24%      9.890,- -12%     10.190,- -25%     11.990,-

-21%      8.799,--20%     4.999,-

MRAZÁKY

-16%     14.990,-

TOP MODEL

-26%     18.390,-

NEREZOVÉ provedení

Hloubka pouze 45 cm

Spolehlivé, snadno ovladatelné a cenově dostupné televizory Hisense vyrobené v Plzni!

6.999,-

Hisense 43A7100F
4K UHD SMART televizor, úhlop í ka 108 cm, rozlišení 3840x2160 px, HDR10+,  
obnovovací frekvence 1500 PCI, tunery DVB-T2/T/C/S2/S (H.265/H.264), Bluue-
tooth, Wi-Fi, internetový prohlíže , LAN, 3x HDMI, 2x USB, HbbTV, energ t ída A.

3x 2x

A
ener. t ída108 cm

Hisense 55AE7000F a Hisense 58AE7000F
4K UHD SMART televizor, úhlop í ka 139 cm a 146 cm, rozlišení 3840x2160 px, 
HDR10+/HLG, tunery DVB-T2/T/C/S2/S (H.265/H.264), Game mode, Bluetooth, 
Wi-Fi, LAN, 3x HDMI, 2x USB, HbbTV, energ t ída A+.

9.999,-

3x 2x

A+
ener. t ída139

 cm

146 cm

9.499,-

JVC LT 55VU3005
4K UHD SMART televizor, energetická. t ída A+. úhlop í ka 139 cm, rozlišení 
3840x2160 px, HDR10, tunery DVB-T2/T/C/S2/S (H.265/H.264), Skylink Fast 
Scan, 1500 Hz Picture Performance Index, Wi-Fi, LAN, 2x HDMI, 2x USB, HbbTV.

Samsung UE55TU7172
4K UHD SMART televizor, energetická. t ída A+. úhlop í ka 139 cm, rozlišení 
3840x2160 px, tunery DVB-T2/T/C/S2/S (H.265/H.264), Technologie PurColor, 
HDR, Ambient, Dolby Digital Plus. Index kvality 2000, Bluetooth, Wi-Fi, LAN, 
2x HDMI, 1x USB, HbbTV.

Sencor SLE 40F16TCS
FULL HD LED televizor, energetická t ída A, úhlop í ka 102 cm (40“), rozlišení 
1920x1080 px, tuner DVB-T2/T/C/S2/S (HEVC/H.265), Skylink FastScan, podpora 
nahrávání na disk USB, p ehrávání z disku USB, asové sledování, EPG, teletext, 
hodiny, asova , rodi ovský zámek, 
hotelový mód., 3x HDMI, USB.

4.999,- 9.999,- 11.999,-

102 c
m

139
 cm

139
 cm

A+
ener. t ída

A+
ener. t ída

A
ener. t ída

3x 2x

7.999,-

Philips 43PUS7505
4K UHD SMART televizor, energetická. t ída A, úhlop í ka 108 cm, rozlišení 
3840x2160 px, technologie HDR10+, tunery DVB-T2/T/C/S2/S (H.265/H.264), 
Dolby Atmos, Dolby Vision, Engine Philips P5 Perfect Picture, Wi-Fi, LAN, 
3x HDMI, 2x USB, HbbTV.

A
ener. t ída

108 cm

13.999,-

Hisense H65B75005
4K UHD SMART televizor, úhlop í ka 163 cm, rozlišení 3840x2160 px, tunery 
DVB-T2/T/C/S2/S (H.265/H.264), HDR10/HLG, MEMC, obnovovací frekvence 1900 
PCI, UHD Upscaling, Wide Color Gamut, Dolby Vison, Bluetooth, Wi-Fi, LAN, 
3x HDMI, 2x USB, CI+ slot, opera ní 
systém VIDAA U.

Hi H65B75005

163 c
m

3x 2x

2x 2x3x 2x

3.599,-

Hisense H32A5100
HD Led televizor, úhlop í ka 80 cm, HD rozlišení 1366x768 px, 400 Hz, techno-
logie PCI, DBV-T2/C/S2, kodek HEVC (H.265) – nový digitální standard, 2x HDMI, 
1x USB, hotelový režim.

80 cm

HD LED TV
HD LED TV

+

Mobilní telefon Xiaomi Redmi 9
Mobilní telefon s ty násobným fotoaparátem a Full HD+ 6.53“ displejem, 
rozlišení 2340x1080 bod , 8jádrový procesor Mediatek Helio G80, 3 GB opera ní 
pam ti, 32 GB interní pam ti, zadní fotoaparát 13 Mpx (f/2.2), 8 Mpx (118°, f/2.2), 
5 Mpx (makro) a 2 Mpx (bokeh), LTE, NFC, Bluetooth 5.0, WiFi, GPS/ Glonass/ BDS, 
slot microSD, te ka otisk  a identifikace 
tvá e, USB Type-C, baterie 5020 mAh 
a podpora 18 W nabíjení, platforma 
Android s uživatelským rozhraním MIUI. 

MYPHONE CITY 2
Mobilní telefon, rozlišení 1440x720 px, 8jádrový 
procesor, 4 GB opera ní pam ti, 64 GB interní 
pam ti, slot na SD kartu, fotoaparát 13 Mpx, 
p ední selfie kamera 8 Mpx, Bluetooth, WiFi, LTE, 
baterie 3000 mAh, te ka otisk  prst  a odemy-
kání obli ejem.

4GB

64GB

5,7"5,7"

DUAL SIMDUAL SIM

GPS

3GB

32GB

6,53"
6,53"

HALO18 BK, BL, R
Jednoduchý mobilní telefon s SOS tla ítkem. Má velký 2.8“ barevný displej, 
rozlišení 320x240 bod , FM rádio, 0.3 Mpx fotoaparát, Bluetooth 3.0, slot 
pro pam ovou kartu až do 16 GB, baterii o kapacit  900 mAH, svítilnu, foto 
kontakty, velká tla ítka a nabíjecí stojánek.

iGET SMART W82
Tablet, 8“ HD displej, 1280x800, IPS displej, 3 G 
(slot na SIM kartu), Quad-Core procesor, RAM 2 GB, 
ROM 32 GB, GPS, Bluetooth, Android 7.0, erná 
barva, exklusivní design.

8"8"
2GB

32GB

2.299,-999,-4.299,-

Asus X509JA-EJ033T
Univerzální notebook pro každodenní použití na cestách, v kan-
celá í i domácnosti. 15.6“ Full HD displej, 2jádrový procesor Intel 
Core i3-1005G1 (1.2 GHz, TB 3.4 GHz, HyperThreading), 4 GB ope-
ra ní pam ti DDR4, grafika Intel UHD Graphics, disk 256 GB SSD 
M.2 PCIe NVMe; Bluetooth 4.1, Wi-Fi, 4x USB, HDMI, te ka pam -
ových karet, kamera, zvuk SonicMaster; OS Windows 10 Home. 

11.499,-

15,6"15,6"

Windows 10 Home

4GB

256GB

4x USB

SOS tlačítkoSOS tlačítko

15,6"15,6"

IGET FIT F3
Chytré hodinky, 1.3“ IPS LCD dotykový displej, výdrž až 30 dní, 
Multi sport režim (ch ze, b h, cyklistika, vnit ní aktivity, turistika) 
srde ní tep, krokom r, notifikace, po así, spálené kalorie, spánek, 
funkce FIND WATCH, v balení erný a bílý pásek, IP68.

Yenkee YHP 3035 SHADOW
Herní sluchátka, 7.1 kanálový prostorový zvuk, velké náušníky, 
mikrofon na kabelu, decentní podsvícení, 50 mm neodymové 
magnety, frekven ní odezva 20 Hz – 20 kHz, citlivost 112 dB ± 3 dB, 
nízká hmotnost, délka kabelu 2.4 m, erná barva.

Yenkee YKB 3200 SHADOW
Herní klávesnice s „ruber dome“ spína i, kovovou deskou, mož-
ností nastavitelného podsvícení s 9 režimy, multimediálními kláve-
sami, klávesou pro zamknutí Windows, 19ti klávesami s funkcí anti-
ghosting anebo s praktickým držákem pro mobilní telefon. 

999,-

-33%      -33%      1.499,-1.499,-

379,-

-75%      -75%      1.499,-1.499,-

599,-

-54%       -54%       1290,-1290,-

599,-

-29%        -29%        799,-799,-

459,-

-24%         -24%         599,-599,-

BML S-Series S6
Výkonný bezdrátový reproduktor, Bluetooth 4.2 s dosahem až 
10 metr , celkový výkon 10 W, integrovaná baterie 1200 mAh, 
as p ehrávání až 6 hodin, nabíjení 2–4 hodiny, audio vstup 3.5 

mm, Micro SD, USB, FM rádio.

BLUETOOTH 4.2BLUETOOTH 4.2
FM RÁDIOFM RÁDIO

Amica SPFS 28TLDZP X
Kombinovaný sporák v nerezovém designu, 4 plynové ho áky, 
el. zapalování, bezpe nostní pojistky ho ák , elektrická multi-
funk ní trouba, 9 funkcí pe ení v etn  grilu a ventilátoru, super 
rychlý oh ev, oto ný rože , teleskopické výsuvy plech , 3 skla 
ve dví kách trouby, 
digitální displej. 
Rozm ry (vxšxh): 
85x50x60 cm.

Beko DFN 28423 X 
Voln  stojící my ka na nádobí, kapacita 14 sad nádobí, energ. 
t ída A++, 8 program  mytí + 1 program na išt ní my ky, speciál-
ní rameno AquaIntense s rota ní tryskou, p íborová p ihrádka 
s vlastním mycím ramenem, mechanický systém Glass Care, tur-
bo sušení, držák na mytí 
plech , ProSmart inver-
torový motor. Rozm ry 
(vxšxh): 85x60x60 cm.4.999,-

SUPER CENASUPER CENA

6.999,-

-12%       -12%       7990,-7990,-

9.999,-

-17%     -17%     11.990,-11.990,-

MORA K 140 AW
Kombinovaný sporák, 4 plynové ho áky s pojistkou STOP GAS, 
klasická elektrická trouba, energetická t ída A, objem trouby 68 l, 
ECO CLEAN – funkce na išt ní trouby. Rozm ry (VxŠxH): 
85x50x60 cm.

Amica 510CE1.30P(W)
Sklokeramický sporák, 4 HiLight varné zóny, objem trouby 67 l, 
4 funkce trouby, energetická t ída A, gril, odkládací prostor, vedení 
plech  pomocí prolis , lehce istitelný smalt. Rozm ry (VxŠxH) 
85x50x60 cm.

5.499,-

-17%      -17%      6.590,-6.590,-

A
ener. t ída

67 l
troubaGRILGRIL

A
ener. t ída

68 l
trouba

A
ener. t ída

65 l
trouba

Gorenje GS52010W
Úzká my ka, energ. t ída: A++, 9 sad nádobí, 5 program  mytí, 
4 teploty, spot eba vody jen 9 l, tablety 3V1, automatický systém 
išt ní filtru, Total AquaStop. Rozm ry (VxŠxH): 84,5x45x60 cm.

A++
ener. t ída

9 sad

šíře 45 cmšíře 45 cm

6.999,-

-12%      -12%      7.990,-7.990,-

A++
ener. t ída

14 sad

LAMAX Taps1
Špuntová bluetooth bezdrátová sluchátka, 3 velikosti špunt , 
dosah Bluetooth 10 metr , v hlasitosti 50 % vydrží hrát 6 hodin, 
LED ukazatel baterie, automatické párování, handsfree + mikro-
fon, mají certifikaci IP54, nabízí režim jednoho sluchátka. 

2.899,-

NEREZOVÉ provedení

NEREZOVÉ provedení

NEREZOVÉ provedení



UPOZORNĚNÍ: ceny zboží uvedené v letáku nezahrnují recyklační poplatek dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění. Ceník recyklačních poplatků včetně DPH: pračky, myčky, sporáky 69 Kč, sušičky 104 Kč , chladničky 194 Kč, TV nad 25“ dle výrobce od 277 Kč 
do 303 Kč, malé spotřebiče 3,50 Kč, střední spotřebiče 16 Kč, tablety 10 Kč a 15 Kč, radiopřijímače s cd 16 Kč, elektrická zahradní technika 5 Kč, video a audio systémy 34 Kč, počítače a příslušenství 17 Kč, IT mobily 3,5 Kč, tiskárny 17 Kč, rádia 5 Kč, repro Bluetooth 4 Kč. 
Bližší informace dostanete na prodejnách, uvedené recyklační poplatky budou připočítány k ceně zakoupeného zboží.
Vyobrazené výrobky v tomto letáku jsou ilustrativní a nemusí se vždy přesně shodovat se zbožím nabízeným v prodejnách. Veškeré změny, změny cen, tiskové chyby v letáku jsou vyhrazeny. Nabídka platí do vyprodání zásob. V případě, že zboží nabízené v letáku 
neobdržíte na Vaší prodejně ihned, a zásoby dosud nebudou vyprodány z našich skladů, zašleme ho po obdržení objednávky. Ceny výrobků jsou uvedeny včetně DPH.

-40 %    1.499,--45 %       899,-

SUPER CENA

-39 %    8.990,-

-29 %   13.990,-

Hloubka pouze 46,5 cm

Sušička

-31 %   15.990,-

SUPER CENA

-46 %    1.649,-

-31 %    1.299,-

5,71"

ETA Artista 4181 90000 
Luxusní pákový kávo-
var – p ipravíte espres
so, cappuccino, latte 
a další nápoje. P íkon 
1 450 W, tlak 20 bar , 
2.7 l nádržka na vodu, 
parní tryska, p ede-
h ívání šálk , ukazatel 
tlaku, stálá teplota b -
hem extrakce, kontro-
la hladiny vody, topný 
systém Thermoblock, 
p íprava dvou šálk  
sou asn , nastavení 
objemu kávy, 58 mm 
profesionální páka, 
5 nerezových misek, 
p chovadlo, odm rka 
s kartá kem, konvi ka 
na mléko.

ETA Storio 6181 90020/90030/90040
Pákový kávovar – pro p ípravu espressa, cappuccina, caffe latte. P íkon 1350 W, 
tlak 20 bar , 0.75 l vyjímatelná nádržka na vodu, Slim design (ší ka 14,5 cm), topný 
systém Thermoblock, parní tryska pro p ípravu mikrop ny z mléka, funkce horké 
vody, teplom r, pro p ípravu až 2 šálk  kávy najednou. 

Taurus PERFECT COMPLET
Odstra ova  žmolk  s nabíjecím akumulátorem, provoz 
ze sít  nebo na akumulátor, výklopná hlava s trojitým nasta-
vením výšky ezu, nože z nerez oceli, odnímatelný sb rný 
kontejner žmol-
k , kompaktní 
a velmi lehký p í-
stroj. 649,-

-41 %       1.099,--41 %       1.099,-

899,-

-53 %       1.899,--53 %       1.899,-

2.499,-

-50 %      4.990,--50 %      4.990,-

5.999,-

-33 %      8.990,--33 %      8.990,-

Krups EA 810B70
Automatický kávovar – p ipravíte espresso, cappuc-
cino, caffè latte, latte macchiato. P íkon 1450 W, tlak 
15 bar , 1.7 l nádržka na vodu, 260 g zásobník na 
kávu, systém Thermo-Block Compact, 2 šálky najed-
nou, parní tryska, isticí a odváp ovací programy, 
integrovaný kónický mlýnek.

799,-

-33 %       1.199,--33 %       1.199,-

Krups EA819N10
Pln  automatický kávovar pro p ípravu vašich oblíbe-
ných kávových nápoj . P íkon 1450 W, tlak 15 bar , 
2.3 l nádržka na vodu, extra velký LCD displej, pam  
až na 4 oblíbené nápoje, kovový kónický mlýnek s aktivní 
rychlostí, p chovací systém UltraFlat, kompaktní systém 
Thermoblok, zásobník na mléko.

1.199,-

ETA Perfetto 0068 90000
Mlýnek na kávu, maximální p íkon 100 W, 17 nastavení hrubosti 
mletí, kapacita 200 gram , možnost volby množství mletí kávy až 
pro 14 šálk , odní-
matelný zásobník na 
mletou kávu, snad-
né išt ní.

599,-

-50 %       1.199,--50 %       1.199,-

Concept SR 3140
Ru ní šleha  s oto nou mísou, p íkon 300 W, 5 rychlostí, sto-
jan, hn tací háky, šlehací metly, turbo režim.

499,-

-25 %         599,--25 %         599,-

Sencor SRM 1000SS
Rýžovar, princip va ení v pá e, vn jší pláš  z nerezu, objem 1 l 
(800 g rýže), pln  automatický provoz, pro všechny druhy 
rýže i rýže na Sushi, uchová rýži teplou až 6 hodin.

1.799,-

-22 %       2.299,--22 %       2.299,-

Tefal FR491870
Univerzální multifunk ní p ístroj 7V1 – 7 funkcí pro mno-
ho zp sob  p ípravy: frituje, va í, zapéká, dusí, pomalu va í, 
smaží, opéká, pe e a navíc udržuje teplotu, oh ívá a rozmrazu-
je, s novým programem na va ení t stovin. Kapacita oleje 2 l, 
množství pokrmu – až 1.3 kg, p íkon 1600 W. 

999,-

-33 %       1.499,--33 %       1.499,-

Sencor Sencor SSM 9940SS
Sendvi ova  4V1 – p ipravte si sendvi e, grilované maso 
nebo pe te vafle. 4 vým nné desky na pe ení (trojúhelníkový 
tvar sendvi e, panini, 2 extra hluboké pro vafle a sendvi e), 
CoolTouch t lo, p íkon 900 W, nerezové provedení. 

229,-

-28 %        319,--28 %        319,-

Emos EV014
Kuchy ská váha, jednotky váhy: g/oz/lb/kg, LCD displej, zát ž: 
5 kg, p esnost vážení 1 g, funkce dovažování, povrch váhy z tvr-
zeného skla, automatické vypnutí.

NEREZ

Hoover MBC500UV
isti  matrací – výkonný ru ní vysava , který si poradí s pra-

chem, alergeny, rozto i v l žkách, sedacích soupravách 
i polštá ích. Ideální pro alergiky.

Speciální dezinfek ní UV lampa
zni í 99,9 % všech bakterií, 
rozto  a dalších škodlivých 
organism .

999,-

-23 %       1.299,--23 %       1.299,-

5.399,-

-10 %       5.999,--10 %       5.999,-

ETA 3234 90000 Steam Master
Ty ový vysava  s parním mopem 3V1,  
vysává a vytírá jedním tahem, ru ní par-
ní vysava , cyklónový systém vysávání, 
kapacita nádoby na prach 600 ml, pro-
vozní tlak páry 3 bar, rychlá p íprava do 
30 sekund, ochranný vodní filtr, flexibilní 
kloub mopovací hadice, napájecí kabel 8 m, 
p íkon 1 800W, bohaté p íslušenství,  

SOGO SS-16120 
Bezsá kový ty ový vysava  2V1, ru ní 
a ty ový vysava , p íkon 600 W, cyklónová 
technologie vysávání, HEPA filtr, kapacita 
prachového zásobníku 0,8 litru, p íslušen-
ství: št rbinová hubice, kartá ek a podlaho-
vá hubice. Sí ový provoz.

300 W

1600 W

900 W

ETA 0028 90030 GRATUS
Kuchy ský robot, Plynulá regulace se zp tnou vazbou s funkcí 
pulse, Odklopné rameno, Celokovový pláš  a vnit ní p evodová 
kola, Nerezová mísa o objemu 5,5 l, transparentní kryt, P ívod-
ní kabel 1,3 m, Hn tací hák, pevný a drátový šlehací nástavec, 
Sklen ný mixér 1,2 l, 
Pomalob žný vý-
stup pro p ipojení 
dopl kového p íslu-
šenství.

Nabíjecí akumulátor
Nabíjecí akumulátor

Rowenta CV5712F0
Fén, DC motor o p íkonu 2 200 W, 3 stupn  nastavení teploty 
a 2 rychlosti sušení, studený vzduch, koncentrátor, záv sné
o ko, odnímatelná zadní m ížka.

2200 W

Sencor SMS 5011SL 
Pánský holící strojek, celé t lo je vod odolné a omyvatelné, 
integrovaný nabíjecí akumulátor, 4D technologie zaru uje 
výkyvnost holících hlav do ty  na sob  nezávislých sm r , 
zast ihovací nástavec, provoz až 40 min.

1000 W

2.999,-

-33 %      4.499,--33 %      4.499,-

TAURUS AP 2030
isti ka vzduchu, trojitá filtrace, 

pokro ilý filtra ní systém Pure Air 
Boost s ukazatelem napln ného 
filtru, HEPA 13 s aktivním uhlím 
pro filtraci až 99,97 %, z prost edí 
odfiltruje veškeré ne istoty jako je 
prach, lupy, vlasy, bakterie, aler-
geny, dým a pachy… CADR je 
120 m3/h, asova , 3 rychlosti vý-
konu, hladina hluku pouze 30 dB.

1450 W 1350 W

100 W

Rowenta RO 3923EA
Podlahový sá kový vysava , energetická 
t ída A, p íkon 750 W, ak ní rádius 8.8 m, 
objem sá ku 3 l, permanentní filtr High Effi-
ciency, teleskopická kovová trubice, p íslu-
šenství – univerzální hubice, 2v1 prachový 
kartá  + úzká št rbinová hubice.

9.499,-

-14 %     10.990,--14 %     10.990,-

Concept VR 3110
Robotický vysava  La-
ser 2V1, naviga ní tech-
nologie LaserTec 2.0, 
Baterie LG BYD 3200 
mAh – výdrž až 180 mi-
nut, TOF senzor, CAR-
PET turbo, Aplikace 
Concept Robot v ešti-
n , ROOMPLAN – roz-
d lení místností, druhy 
úklidu, zakázané zóny 
,Total Surface, 3 režimy úklidu (kompletní, zónový, lokální), 
elektronicky ízené VYTÍRÁNÍ, tístup ová filtrace s HEPA fil-
trem 13, plánování úklidu, doba nabíjení 3–4 hodiny. 

1.799,-

-44 %       3.199,-

, energetická 
rádius 8.8 m, 
filtr High Effi-
ubice, p íslu-
2v1 prachový 
ce.

9,-,,-,-,,,,-,-----,--,-,---,,-,,,,,,,,,,,,

199199,-199199199,-

300 W

8.999,-

-10 %      9.999,--10 %      9.999,-

299,-

-40 %         499,--40 %         499,-

Taurus MASAI 1000 
Olejový radiátor, 9 žeber, p íkon 1000 W, termostat, pojistka 
proti p eh átí.

Emos E3070
Domácí bezdrátová meteostanice, p edpov  po así, m ení 
vnit ní a venkovní teploty, trend teploty, m ení vnit ní vlhkost, 
fáze m síce, hodiny s 12/24 formátem asu ízené rádiovým 
signálem DCF, datum, asová pásma, kalendá , budík s funkcí 
opakovaného buze-
ní. Bezdrátové idlo 
s dosahem až 30 m.

1.099,-

-24 %       1.452,--24 %       1.452,-

Bravo B 5053
Super pomocník p i hlídání d ti. LCD displej s ukázkami 
d tského chování – spánek, plá  a smích dosah až 800 m ve 
volném prostoru, zvukové upozorn ní na ztrátu signálu, na-
pájení pomocí sí ových akumulátor , 2 kanálový p enos, in-
dikace slabých 
baterií.

mos E3070
mácí bezdrátová meteostanice p edpo

í

399,-

-40 %         659,--40 %         659,-

Dosah až 800 m
Dosah až 800 m LCD

displei

2v12v1

3.699,-

-30 %       5.299,--30 %       5.299,-

0,75 l

1450 W

1,7 l

1450 W

2,3 l

8.999,-

-29 %     12.590,--29 %     12.590,-

9.499,-

-27 %     12.999,--27 %     12.999,-

1200 W
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