
PLATNOST LETÁKU
od 15. 10. do 31. 10. 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     

15. 10. – 20. 10.

-20%
SLEVA  –20 % na všechny produkty značky ROWENTA. Akce platí od 15. 10. do 20. 10. 2020.ššššššššššššššeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeecccccccccccccccccccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhnnnnnnnnnnnyyyyyyyyyyyyy ppppppppppppppppppppppppprrrrrrrrrrrrrrrrrrooooooooooooooodddd

Foto výrobk  má pouze ilustrativní charakter.

CANDY CS4 1062 D3/1-S
Pra ka SLIM Smart, energ. t ída 
A+++, nápl  6 kg, odst e ování 1000 
otá ek/min., množstevní automatika, 
Technologie Smart Touch – bezdoty-
kové propojení pra ky pomocí tech-
nologie NFC s chytrým telefonem 
a její ovládání, 16 program  základ-
ních + 40 program  Smart Touch, 
Rozm ry (VxŠxH): 85x60x40cm.

Beko XDS7512CSDGX
Kondenza ní suši ka s tepel-
ným erpadlem, energ. t ída 
A+++, nápl  na 7 kg prádla, 
eský popis panelu, držákem 

na sušení bot, 15 program , 
vnit ní osv tlení bubnu, odlo-
žený konec sušení, signalizace 
plného tanku a zne išt ného 
filtru, senzor sušení. Možnost 
napojení na odpad. Rozm ry 
(VxŠxH) 85x60x57 cm.

Beko RCSA240K30WN
Kombinovaná chladni ka, energ. t í-
da A+, objem chladni ky 142 l / mra-
záku 87 l, LED osv tlení, 3 sklen nné 
police, 3 šuplíky v mrazni ce. Rozm -
ry (VxŠxH): 153x54x57.4. cm.

Bravo B-4655
AKU vysava  2V1, kombinace ru ního a ty ového 
vysava e, elektrický Turbo kartá  s LED osv tle-
ním, št rbinová hubice, sklopná rukoje , elegantní 
design, 2 rychlosti, akumulátor 22.2 V Lion-ion, 
délka provozu až 35 minut, HEPA filtr.

Taurus 985 003
Bezkontaktní teplom r s vysokou p esností. Velmi rychlé m ení – jedním klikem, p es-
né m ení – 2 módy: t lo a povrch, opera ní vzdálenost 3–5 cm, podsv tlený displej, 
pam  (32 registr ), zvukový alarm zvýšené teploty.

A+++
ener. t ída

1000
otá ek/min.

7 kg
nápl  prádla

DÁREKDÁREK
koncentrovaný
parfém 
do pračky

A+++
ener. t ída

6 kg
nápl  prádla

DRŽÁK NA SUŠENÍ BOT
DRŽÁK NA SUŠENÍ BOT

A+
ener. t ída

LED
osv tlení

87 l
mrazák

142 l
chla ák

5.999,-

SUPER CENASUPER CENA

y

LED
osv tlení

vo B-4655

6.499,-

-28 %     -28 %     8.990,-8.990,-

9.999,-

-29 %    -29 %    13.990,-13.990,- 1.799,-

-21 %      -21 %      2.268,-2.268,-

2 GB 16 GB

5,4"5,4"

DUAL SIMDUAL SIM

VÝPRODEJ
VÝPRODEJ

MYPHONE FUN7 LTE 
( erný, modrý)
Mobilní telefon, displej IPS (5,4“), 960x480 px, 
105 dpi, Quad Core 1.3 GHz, 16 GB vnit ní/2 GB 
RAM, LTE, Dual SIM, kamera 8 Mpx s AF a LED 
(zadní), 5 Mpx (p ední), baterie 2500 mAh, An-
droid 8.1 Oreo.

1.799,-

-21 %      -21 %      2.290,-2.290,-

Hisense H65B7500
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, Blue-
tooth, Wi-Fi, LAN, 3x HDMI, 2x USB, CI+ slot, opera ní 
systém VIDAA U.163 c

m

3x 2x

SMART TVSMART TV

13.999,-

-22 %    -22 %    17.990,-17.990,-

Fieldmann FZF 4030
Zahradní fukar, 3 funkce – foukání, drcení, vysávání. P íkon 3000 W, Soft Start – ply-
nulý rozb h motoru, rychlost vzduchu: až 270 km/h, sací výkon: 10.7 m3/min, mul-
ovací podíl 10:1, sb rný vak 45 l.

999,-

-47 %     -47 %     1.899,-1.899,-

1.499,-

-12 %      -12 %      1.699,-1.699,-

Bezsáčkový 

provoz

-23%       1.999,- SUPER CENA

-22%       1.799,- -33%        599,--38%      7.999,--21%       1.899,-

-50%      2.990,- -49%      3.490,- -17%         399,- -29%         849,--33%         299,-

Přední
až 100 m
140 hod.

Zadní
až 50 m
200 hod.

-25%      3.990,-



Whirlpool W7 821O OX H
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 0° – vhodná pro skladování masa, ryb nebo sýr . Rozm ry 
(VxŠxH): 189x59.6x67.7 cm.

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.

Indesit LR6S2 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.

Beko RFSA 240M33WN 
Šuplíková mrazni ka, energetická t ída A+, mrazni ka 215 l, 
6 zásuvek, zásuvka BigBox, antibakteriální t sn ní, zásobník 
na výrobu ledu, EasyOpen kovové madlo. Rozm ry (VxŠxH): 
151x59,5x60 cm.

Candy CHAE 2032W
Pultový mrazák, energ. t ída A+, objem mrazáku 203 l, elektronické 
ovládání, digitální displej, rychlé mrazení Fast Freeze, drát ný koš, 
zámek dví ek, spot eba energie: 0,61 kWh/den. Rozm ry (VxŠxH): 
84.5x94x55 cm.

203 l
mrazni ka

5.999,-

-14%      -14%      6.990,-6.990,-

8.499,-

-32%     -32%     12.490,-12.490,-

7.499,-

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

8.999,-

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

12.999,-

-23%     1-23%     16.990,-6.990,-

215 l
chladni ka

90 l
mrazni ka

LED
osv tlení

234 l
chladni ka

104 l
mrazni ka

LED
osv tlení

A+
ener. t ída

196 l
chladni ka

75 l
mrazni ka

215 l
mrazni ka

A++
ener. t ída

A++
ener. t ída

A++
ener. t ída

NO
FROST

A+
ener. t ída

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.

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.

Whirlpool AWE 66610
Pra ka horem pln ná, energetická t ída A+++, Nápl  prádla 6 kg, 
odst e ování 1000 otá ek/min., elektronické ovládání, kontrola vy-
váženosti prádla, rychlý 15“ program, 6. smysl, 18 program . 
Rozm ry (VxŠxH): 90x40x60 cm.

7.499,-

-17%      -17%      8.999,-8.999,-

6.499,-

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

10.999,-

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

A+
ener. t ída

7 kg
nápl  prádla

Hloubka pouze 46,5 cm

Hloubka pouze 46,5 cm

A+++
ener. t ída

6 kg
nápl  prádla

1200
otá ek/min.

A+++
ener. t ída

6 kg
nápl  prádla

1000
otá ek/min.

SušičkaSušička

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

RF4142PW4 
Kombinovaná  chladni ka s mrazni kou naho-
e, energ. t ída A++, objem chladni ky 164 l / 

mrazáku 41 l, LED osv tlení, 3 sklen nné police. 
Rozm ry (VxŠxH): 143.6x55x54. cm.

5.555,-

-21%      -21%      6.990,-6.990,-

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

4.799,-

-13%     -13%     5.490,-5.490,-

NRK6192EW5F
Kombinovaná  chladni ka, energ. t ída A++, 
objem chladni ky 203 l / mrazáku 99 l, NoFrost 
Plus, zásuvka CrispZone s regulací vlhkosti, 
FastFreeze, IonAir s Multfiflow 360°, indiká-
tor otev ených dve í, LED osv tlení. Rozm ry 
(VxŠxH): 185x60x59.2 cm.

9.999,-

-17%     -17%     11.990,-11.990,-
NRM8182MX 
Americká ty dvé ová chladni ka, energ. t ída A++, 
objem chladni ky 265 l / mrazáku 129 l, LED displej, zá-
suvka CrispZone s regulací vlhkosti, systém Total NoFrost, 
rychlé zamrazení FastFreeze, rychlé zchlazení Sueper-
Cool, LED osv tlení. Nerez provedení. Rozm ry (VxŠxH):  
181.6x79.4x64.3 cm.

16.999,-

-15%     -15%     19.990,-19.990,-

N6A2XL4
Kombinovaná  chladni ka, energ. t ída A++, 
objem chladni ky 203 l / mrazáku 99 l, LED dis-
plej, NoFrost Plus, zásuvka CrispZone s regulací 
vlhkosti, FastFreeze, IonAir s Multfiflow 360 , 
indikátor otev ených dve í, LED osv tlení. Nerez 
provedení. Rozm ry (VxŠxH): 185x60x59.2 cm.

10.999,-

-19%     -19%     13.490,-13.490,-

Pra ka WEI84CPS
P edem pln ná pra ka, energ. t ída A+++, 
invertorový motor PowerDrive, nápl  8 kg, od-
st e ování 1400 ot./min., AntiAllergy program, 
AutoWash, rychlý 20´program, SteamTech do-
date né ošet ení párou, parciální Aquastop, sa-
mo istící program pra ky – SterilTub. Rozm ry 
(VxŠxH) 85x60x54,5 cm.

8.599,-

-14%     -14%     9.990,-9.990,-

Suši ka DE83/GI
Kondenza ní suši ka s tepelným erpadlem, 
energ. t ída A+++, invertorový motor, náp  8 kg, 
TwinAir dvousm rné proud ní vzduchu, program 
pro košile, sportovní oble ení, d tského oble ení, 
p ímý odvod kondenzátu, nastavení úrovn  suše-
ní. Rozm ry (VxŠxH) 85x60x62.5 cm.

12.999,-

-7%      -7%      13.990,-13.990,-

EC535G
Sklokeramický sporák, en. t ída A, 4 Hilight 
varné zóny, ukazovatel zbytkové tepla, objem 
trouby 70 l, 11 režim  oh evu, MultiAir optimální 
cirkulace horkého vzduchu v troub , AquaClean 
funkce. Rozm ry (VxŠxH) 85x50x59.4 cm.

7.999,-

-11%      -11%      8.990,-8.990,-

9.999,-

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

WD 10514
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, In-
verter PowerDrive motor, LED displej, odložený 
start. Rozm ry (VxŠxH): 85x59,5x66 cm.

ROZDÁVÁME DÁRKY 
VŠEM, CO MAJÍ PÁRU.
Kupte do 30. 11. 2020 pračku Gorenje SteamTech

a odměňte se na intersport.cz

Více na www.mamparu.cz
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(nutná registrace) (nutná registrace)

6,53" 6,49"

INDUKCE

-21%     12.590,-

šíře 60 cm

-23%       2.199,- -10%      2.999,- -50%      2.990,- -18%       1.466,-

-17%      6.590,- -12%      6.590,- -17%      8.990,-

2,4"
8" 15,6"

Ideální multifu
nkční 

pomocník

TROUBA

-12%     12.990,-

GRIL

SAMOČISTÍCÍ FILTR

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 iš-
t ní filtru, Total AquaStop. Rozm ry (VxŠxH): 
84,5x44,8x60 cm.

šíře 45 cm
šíře 45 cm

WE62SDS
P edem pln ná pra ka SteamTech – dodate né 
ošet ení prádla parou (redukuje záhyby, odstra-
uje pachy a bakterie), energetická t ída A+++, 

nápl  6 kg prádla, odst e ování 1200 ot./min., 
16 program , AntiAllergy – program vhodný pro 
alergiky, AutoWash – automatický program pra-
ní, samo istící program bubnu pra ky SterilTub, 
LED displej, odložený start. Rozm ry (VxŠxH): 
85x60x43 cm.

6.999,-

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

6.999,-

SUPER CENASUPER CENA
ROZDÁVÁME DÁRKY 

VŠEM, CO MAJÍ PÁRU.
Kupte do 30. 11. 2020 pračku Gorenje SteamTech

a odměňte se na intersport.cz

Více na www.mamparu.cz
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NEREZOVÉ provedení

NEREZOVÉ provedení

SMART TV



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

-14%      6.990,--32%     12.490,--24%      9.890,--25%     11.990,--23%     16.990,-

-17%      8.999,--13%      7.490,--31%     15.990,-

Hloubka pouze 46,5 cm

Sušička

CASHBACK

SUŠIČKA

KUP SUŠIČKU
NEBO SET A ZÍSKEJ

PRAČKA

-21%      6.990,-

-13%     5.490,-

-17%     11.990,-

-15%     19.990,-

-19%     13.490,-

-14%     9.990,-
-7%      13.990,-

-11%      8.990,-

-29%     13.990,-

Xiaomi Redmi 9A modrý / zelený / erný
Mobilní telefon s 6.53“ displejem, HD+ rozlišení 1600x720 
bod , 8jádrový procesor MediaTek Helio G25, 2 GB opera ní 
pam ti, 32 GB interní pam ti, 13 Mpx a 5 Mpx fotoaparáty, LTE,
Bluetooth 5.0, WiFi, GPS/ Glonass/ BDS, slot microSD, identifi-
kace tvá e, baterie 5000 mAh, platforma Android s uživatelským 
rozhraním MIUI.

6,53"
6,53"

GPS

2GB

32GB

IGET GA80 PRO BLACK / BLUE / RED
Mobilní telefon s velkým displejem 6.49“, rozlišení 1560x720 
bod , 8jádrový procesor MediaTek Helio P25 2.6 GHz, 4 GB 
RAM, 64 GB interní pam ti, slot microSD, zadní fotoaparáty 
13+0.3+0.3+0.3 Mpx a p ední kamera 8 Mpx, Wi-Fi, Bluetooth 
4.2, LTE, GPS/ Beidou/Glonass, baterie 4680 mAh.

GPS

4GB

64GB

6,49"
6,49"

Mora I 878 AW
Induk ní sporák, energetická t ída A, objem trouby 70 l, 4 varné 
zóny, elektrická multifunk ní trouba – MF11, výsuvné telesko-
pické rošty (1 úrove ), dotekové ovládání desky, ukazatel zbyt-
kového tepla, ECO CLEAN funkce na išt ní trouby, KOMFORT 
zavírání dví ek. Rozm ry (VxŠxH): 85x50x60 cm.

A
ener. t ída

70 l
trouba

INDUKCEINDUKCE

Whirlpool WFO 3C23 6.5 X
Nerezová my ka nádobí, kapacita 14 sad nádobí, energetická t ída 
A++, senzorová technologie 6. smysl, 10 mycích program , funkce 
odložené mytí – umož uje odložit mytí až o 24 hodin, kontrola p e-
te ení Aquasafe. Rozm ry (VxŠxH): 85x60x60 cm.

A++
ener. t ída

14 sad

9.999,-

-21%     -21%     12.590,-12.590,-

šíře 60 cmšíře 60 cm

CPA HALO 11 erný / zlatý / modrý
Telefon pro seniory, 2,4“ displej, velká tla ítka, SOS tla ítko, FM rá-
dio a LED svítilna, slot pro microSDHC (až 32 GB), budík, 900 mAh 
baterie (4 hodiny hovoru, pohotovostní doba 10 dní).

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

Lenovo S145 15,6 A6 8GB 512GB W10 
Dostupný notebook pro každodenní b žné požadavky na práci i zábavu. 2jádro-
vý procesor AMD A6-9225 (2.6GHz, TB 3GHz); 8GB opera ní pam ti DDR4; 
15.6“ Full HD displej; grafika AMD Radeon R4 series; disk 512GB SSD M.2 PCIe 
NVMe; bez mechaniky; Bluetooth 4.2, Wi-Fi ac, kamera, 3x USB (2x 3.0/3.1/3.2 
Gen 1, 1x 2.0), HDMI, te ka pam ových karet; OS Windows 10 Home. 

Tefal Versalio FR 490070 
Multifunk ní p ístroj 7V1: dušení, opékání, pomalé va ení, smaže-
ní, fritování, klasické va ení a udržování teploty. P íkon 1600 W, 
kapacita nádoby: 1,3 kg, kapacita (olej): 0 až 2 l, nastavitelný ter-
mostat v rozmezí 80–180 °C.

1.699,-

-23%       -23%       2.199,-2.199,-

ETA 0133 9000
Elektrický pe ící hrnec, objem 4,3 l, max. p íkon 475 W, funk-
ce: va ení, dušení, pe ení, zapékání a udržování ideální teploty, 
pracovní plocha a víko z nep ilnavého materiálu, pr hledné víko, 
vyjímatelná nádoba, snadné išt ní.

2.699,-

-10%      -10%      2.999,-2.999,-

Morphy Richards 48815 PRESSURE COOKER
Digitální tlakový hrnec, objem 6 l, udržování teploty až po dobu 
4 hod., 5 p ednastavených program , p íkon 900 W, rychlá p í-
prava, va í pro 7–9 lidí, bezpe nostní funkce, zachovává živiny, 
automatický vypína , ventil pro unik p ebyte ného tlaku, bez-
pe nostní ventil ter-
mostatická pojistka.

1.499,-

-50%      -50%      2.990,-2.990,-

Sogo SS 10465
Chytrá trouba 3V1 = pe ící TROUBA, horkovzdušná FRITÉZA 
a SUŠI KA ovoce. 8 program , regulace teploty 65-200 °C, a-
sova , kapacita 10 l, automat. vypnutí. Vyjímatelné asti lze mýt 
v my ce. P íslušenství: rošty, plech, koš na fritování, rože , kníž-
ka recept  od Petra 
Stupky. Ideální mul-
tifunk ní pomocník 
v domácnosti. P í-
kon: 1400 W.

Bravo B 4605 SUN
Mikrovlnná trouba, objem 20 litr , mechanické ovládání, funkce: 
oh ev/rozmrazování, asova  do 30 minut, mikrovlnný oh ev 700 W, 
p íkon 1150 W. 

1.199,-

-18%       -18%       1.466,-1.466,-

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,-

Mora K 560 AW
Kombinovaný sporák, 4 plynové ho áky s pojistkou a integrova-
ným zapalováním, elektrická multifunk ní trouba, horkovzdušný 
ventilátor, regulace teploty, chladná dví ka, samo isticí režim 
Eco Clean. Rozm ry (VxŠxH): 85x50x60 cm.

5.799,-

-12%      -12%      6.590,-6.590,-

Candy CDPN 2L360SW
Voln  stojící my ka nádobí, energ. t ída A++, kapacita 13 sad 
nádobí, hlu nost 47 dB, 5 program , pro použití s aplikací Simp-
ly-Fi, technologie Smart Touch s funkcí NFC, samo isticí filtr, in-
dikátor nedostatku soli a l štidla, nastavitelný horní koš. Rozm ry 
(VxŠxH): 85x60x60 cm.

7.499,-

-17%      -17%      8.990,-8.990,-

T f l V li FR 490070

Hisense 32A5600F
HD SMART LED televizor, úhlop í ka 80 cm, rozlišení 1366×768 px, PCI 600 Hz, 
tunery DVB-T2/S2/C (H.265/HEVC), Wi-Fi, LAN, 2x HDMI, 2x USB, CI+ slot,  
SMART, webový prohlíže  Opera, HbbTV, energ. t ída A, opera ní systém 
VIDAA 2.5.

Hisense 40A5100F
FULL HD televize, úhlop í ka 100 cm, rozlišení 1920x1080 px, tunery DVB-
-T2/T/C/S2/S (H.265), 400Hz technologie PCI, 2x HDMI, 1x USB, hotelový režim, 
energetická t ída A+.

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+.

Samsung UE43TU7172
4K UHD SMART televizor, úhlop í ka 108 cm, rozlišení 3840x2160 px, tuneru 
DVB-T/T2/C/S/S2, SMART TV s OS Tizen, technologie PurColor, HDR, Ambient, 
Dolby Digital Plus, Index kvality 2000, Wi-Fi, Bluetooth, energ. t ída A.

LG 55UN7400
4K UHD SMART televizor, úhlop í ka 139 cm, rozlišení 3840x2160 px, tunery 
DVB-T2/T/C/S2/S (H.265/H.264), SMART, DLNA, Bluetooth, Wi-Fi, LAN,CL slot, 
3x HDMI, 2x USB, HbbTV, energ t ída A.

Philips 32PHS5505 
HD LED televizor, úhlop í ka 80 cm, rozlišení 1366x768 px, tunery DVB-T2/S2/C 
(H.265/HEVC), technologie Pixel Plus HD, Incredible Surround, Clear Sound, In-
dex kvality obrazu 50, energ. t ída A.

4.999,- 4.999,-

4.299,- 9.499,- 12.999,-

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.

9.999,-

3x 2x
3x 2x

A+
ener. t ída

A
ener. t ída

A
ener. t ída

2x

80 cm
108 cm

139
 cm

142 c
m

80 cm
108 cm

139
 cm

A
ener. t ída

A
ener. t ída

A
ener. t ída

3x 2x

8.499,-

5.399,-

SENCOR SLE 40FS600
FULL HD Smart TV, úhlop í ka 108 cm, rozlišení 1920x1080 px, DVB-T2/C/S2, 
podpora HEVC (H.265) – nový digitální standard, Wi-Fi, HbbTV, Netflix, Youtube, 
nahrávání na disk USB (formát PVR-TS), Timeshift, 2x HDMI, 2x USB, energetická 
t ída A.

A
ener. t ída

100 cm

108 cm

2,4"2,4"
8"8"

2GB

32GB

8GB15,6"15,6"

Ideální multifu
nkční 

Ideální multifu
nkční 

pomocník
pomocník

TROUBATROUBA

11.499,-

-12%     -12%     12.990,-12.990,-

A++
ener. t ída

13sad

A
ener. t ída

67 l
trouba

GRILGRIL

SAMOČISTÍCÍ FILTR

SAMOČISTÍCÍ FILTR

899,- 2.699,- 3.499,- 2.299,- 9.999,-

3.999,-

šíře 45 cm

-12%     7.990,-

SUPER CENA

NEREZOVÉ provedení

SMART TVSMART TV

A+
ener. t ída

512GB SSD



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.

DÁREK

DRŽÁK NA SUŠENÍ BOT

SUPER CENA

-28 %     8.990,-

-29 %    13.990,-

-21 %      2.268,-

5,4"

DUAL SIM

VÝPRODEJ

-21 %      2.290,-

SMART TV

-22 %    17.990,-

-47 %     1.899,- -12 %      1.699,-

Candy CHW6LBX

Taurus Striker Mini
Robotický vysava  s funkcí mopu, p íkon 14.4 V, výdrž bate-
rie na jedno nabití až 75 minut, doba nabíjení 4–5 h. Výška jen 
7 cm! Pr m r 26.5 cm! Odnímatelný zásobník ne istot 0.3 l, 
LED indikátor nabití a stavu baterie. 

Sencor SRM 0600
Rýžovar, objem 0.6 l (pro p ípravu 450 g rýže), pln  automatický provoz, vhodný pro 
p ípravu všech druh  rýže v etn  rýže na Sushi, funkce „Keep Warm“ (uchová rýži 
teplou až 6 hodin), ochrana proti p eh átí, p íkon 300 W. 

Morphy Richards 48898
Elektrická pánev pro pe ení, va ení nebo smažení, objem 
3.5 l, nerezová ocel s vnit ním dvoupláš ovým nást ikem 
XylanPlus – neobsahuje teflon, variabilní nastavení teplot 
80–210 ºC, tepeln  izolovaná madla, sklen né tvrzené víko, 
p íkon 1500 W.

Morphy Richards 48899
Elektrická WOK pánev nejen pro p ípravu asijské ku-
chyn , objem 4.5 l, nerezová ocel s vnit ním dvoupláš-
ovým nást ikem XylanPlus – neobsahuje teflon, va-

riabilní nastavení teplot 80–210 ºC, tepeln  izolovaná 
madla, sklen né tvrzené víko, p íkon 1800 W. 

Concept VT 7010
Teplovzdušný ventilátor, 2 provozní stupn : 750 W a 1500 W, 
topení, studený vzduch a ventilátor. Pojistka proti p eh átí, p í-
kon: 1500 W.

ETA Sorento 3151 90010
Sendvi ova  4v1, vým nné desky: sendvi ovací 
– trojúhelníkové a tvercové, vaflovací, grilovací. 
Nep ilnavý povrch, automatická regulace teploty, 
jednoduché ovládání, ochranná tepelná pojistka, 
p íkon 900 W.

VIGAN VNP20X POPELLUX
Víceú elový vysava , výkonný a kompaktní vhodný pro vysávání chladného popela 
z krb , kamen, gril , vhodný také pro vysávání i hrubších ne istot jako nap . hlíny, 
písku, apod., nádoba s objemem 20 l, funkce sání i foukání 1200 W.

ETA Moneto AquaPlus 5449 90000
Ty ový a ru ní vysava  3V1, možnost mopování 
a vysávání zárove , 2 stupn  výkonu, bezsá ko-
vý provoz, objem nádoby na prach 0.55 l, Li-Ion 
baterie, doba provozu 50 min., délka nabíjení 
5 hod, LED sv tlo na hubici, technologie Click 
& Clea.

Bezsáčkový 

Bezsáčkový 

provoz
provoz

ETA 3297 90000
Tlakom r na paži – m í systolický tlak, diastolický tlak, puls. Bateriový i sí ový pro-
voz, m ení pro 2 osoby v pam ti, 4 AAA baterie, nastavitelná manžeta 22–42 cm,  
LCD displej, automatické vypnutí, sv telná signalizace vybití baterií.

Concept SO 1060
Suši ka ovoce IN TIME s asova em, plynulá regulace teploty sušení: od 35 do 
70 ºC, digitální asova , ventilátor pro rovnom rné sušení, obdélníková síta, BPA 
free – zdravotn  nezávadný materiál sušicích sít, po et sít: 9 ks. P íkon 230–260 W.

Sencor STM 6350
Kuchy ský robot, výkonný 1 000 W motor s 6letou zárukou, celokovové t lo 
s kovovými p evody, regulace otá ek s pozvolným startem a 8 rychlostními stup-
ni, LED osv tlení mixovací nádoby, 4.5 l nerezová nádoba, planetární systém hn -
tení, míchání a šlehání. 1.5 l sklen ný mixer, masomlýnek, 3 nástavce na hn tení, 
šlehání a lehká t sta, nástavec na p ípravu klobás, tvo ítko na cukroví.

EMOS P3920
Set vod odolných LED cyklosvítilen, p ední a zadní, s n kolika 
režimy svícení a praktickým držákem na jízdní kolo. Dosvit p ení 
až 100 m, zadní 50 m. Doba svícení – p ední: až 140 hodin, 
zadní: až 200 hodin

EMOS P4533
10W COB LED nabíjecí pracovní reflektor s powerbankou, ba-
terie 4 400 mAh, doba svícení 6 hod (100 %), 12 hod (20 %), 
3 intenzity svícení, krytí IPX4, dosvit 20 až 45 m, svítivost 200 
až 1 000 lm, LED indikace stavu baterie, ochrana proti p ebití, 
slouží jako powerbanka, 2x USB, možnost postavení i zav šení.

4.599,-1.499,-

-23%       -23%       1.999,-1.999,-

2.899,-

SUPER CENASUPER CENA

1.499,-

1.399,-

-22%       -22%       1.799,-1.799,-

399,-

-33%        -33%        599,-599,-

4.999,-

-38%      -38%      7.999,-7.999,-

1.499,-

-21%       -21%       1.899,-1.899,-

1.499,-

-50%      -50%      2.990,-2.990,-

1.799,-

-49%      -49%      3.490,-3.490,-

333,-

-17%         -17%         399,-399,-

599,-

-29%         -29%         849,-849,-

199,-

-33%         -33%         299,-299,-

1200 W

20 l
objem

300 W
1000 W

1500 W

1800 W

3,5 l
objem

4,5 l
objem

1500 W

PředníPřední
až 100 maž 100 m
140 hod.140 hod.

ZadníZadní
až 50 maž 50 m
200 hod.200 hod.

2.499,-

-25%      -25%      3.990,-3.990,-
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