
MOHELNICE
u autobus. nádraží
Okružní 19
tel.: 583 433 543

SVITAVY
u parkovištì Fabrika
Milady Horákové 4
tel.: 461 540 132

LETOHRAD
naproti Qantu
Šedivská ulice 915
tel.: 721 181 195

LITOMYŠL
bývalý Kelvin K+B expert
Braunerovo nám. 212
tel.: 606 613 819

LANŠKROUN
u Kauflandu
Dvoøákova 1163
tel.: 608 608 818
Po - Ne: 9:00 - 20:00

PLATNOST LETÁKU:


do vyprodání zásob

NEJLEPŠÍ CENY

VE MĚSTĚ

KADAÒ
vedle námìstí
Kpt. Jaroše 1486
tel.: 474 333 540

ROKYCANY
u Finanèního úøadu
Malé nám. 119
tel.: 371 594 220

NOVÉ MÌSTO N MET.
bývalé Kosek elektro
Komenského 11
tel.: 491 428 607

MORAVSKÁ TØEBOVÁ
OC Morava
Svitavská 2
tel.: 608 608 821

KRUPS KP 1108 BLACK  
Jedinečný kávovar na kapsle 
Nescafé Dolce Gusto. Tlak 15 barů, 
snadná údržba, snadné ovládání. 
Možnost přípravy horkých i studených 
nápojů, výběr z velmi široké nabídky 
nápojů 

 



LG 32LK510B 
HD LED televizor - úhlopříčka 80cm,  rozlišení 1366 x 768 px, tuner DVB-T2/C/S2 • kodek HEVC (H.265) – nový 
digitální standard,  2× HDMI,  1× USB,  CI slot, zvuk 10 W




2x

 

 BEKO WCC 6511
Pračka předem plněná, energetická třída A+++, náplň prádla 6kg, 
1000 ot./min., 15 programů, odložený start, S-shape boční stěny 
pro zvýšení stability. Rozměry (VxŠxH): 85 x 60 x 44 cm

6 kg
náplň prádla

1000
otáček / min.

 



ener. třída

A+++

Keramické věžové topidlo, výška: 54,5 cm, 
příkon 2000 W, 3 úrovně výkonu (ventilátor 
1000 W, 2000 W), možnost oscilace

TAURUS ATACAMA 2000

 

 54
,5

 c
m

2000 W
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IGET GA7 GOLD
Mobilní telefon - 5“ IPS HD 
disple j ,  1GB operační 
paměti, vestavěná paměť 
8GB, Slot microSD, Duální 
zadní fotoaparát 8 + 0.3 
MPx, Přední kamera 5 MPx, 
Připojení Bluetooth, Wi-Fi, 
GPS, baterie 2800mAh.OS 
Android 7 Nougat

 



CONCEPT RK 3145
Rychlovarná konvice, o objemu 1,7 l, 
LED osvě t l en í  ve  vodoznaku , 
nerezové provedení, vyjímatelný filtr 
proti vodnímu kameni. Příkon 2 200W

1,7 l

 



2200 W Kombinovaná chladnička, energetická třída A++, objem chladničky 205 l, 
mrazničky 68 l, Invertor kompresor, LED osvětlení, 4 skleněné police. Rozměry 
(VxŠxH): 176 x 55 x 58 cm

GORENJE RK4172ANW 

17
6 

cm

68 l
mraznička

205 l
chladnička

LED
osvetlení

ener. třída

A++





HOOVER HF18GH 011
Tyčový vysavač, bezsáčkový, bezdrátový (25min), stabilní výkon s turbo 
funkcí, technologie samostatného cyklónu, na všechny podlahy, integrovaný 
ruční vysavač, motorizovaný kartáč, LED světlo na hubici, 2v1 štěrbinová, 
prachová hubice a hubice na nábytek

0,7 l
 



 


2 l

700 W

Sáčkový podlahový vysavač, účinný 
ECO motor, 5 stupňů filtrace, 
energetická třída A, příkon: 700 W, 
hlučnost: 74 dB, teleskopické 
kovové trubice, akční rádius: 7.5 m, 
regulace výkonu, objem sáčku: 2 l

SENCOR SVC 660



Ověřená kvalita + super cena + skvělé dárky.

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, chladničky 194 Kč, TV do 63 cm 54 Kč TV nad 63 cm 203,-/303,-
dle výrobce, TV Gogen přidat 277 Kč, TV Sencor 285 Kč, video a audio systémy 34 Kč, počítače a příslušenství 17 Kč, IT mobily 2 Kč, tiskárny 15 Kč, rádia 5 Kč, malé domácí spotřebiče dle kategorie. Bližší informace dostanete na prodejnách, uvedené recyklační poplatky 
budou připočítány k ceně zakoupeného zboží.

Chyby, změny v textu a cenách jsou vyhrazeny. Některé fotografie mohou mít pouze informativní charakter.

NEJLEPŠÍ CENY

VE MĚSTĚ

NEZAPOMEŇTE  na Valentýna!DÁRKY
PRO NI

Elektrický pilník na chodidla, hladká chodidla během okamžiku 
díky vysoce výkonnému motoru s kabelovým napájením, 
odnímatelná a omyvatelná hlava pro snadné čištění, 2 rychlosti 
otáčení

ROWENTA EP2702F0 

 



Dámský epilátor Silence soft - užijte si jemnou, účinnou a klidnou 
epilaci! Zajistí epilaci i těch nejjemnějších a nejkratších chloupků 
(0,5 mm), nástavec pro citlivou epilaci podpaží a bikin 

ROWENTA EP 5640 

 



ETA 4011 90010
NUTRI mixér, 23 000 ot/min,  příkon 1 000 W,  2 mixovací nádoby v 
balení, drcení ledu, tritanový materiál (neabsorbuje pachy), funkce 
koktejl a puls, automatické vypnutí  

 



HUAWEI Y6 PRIME 2018 - zlatý
Smartphone s 5,7" IPS displejem, rozlišení 1440×720 px, 
4jádrový procesor 1,4 GHz, 3 GB RAM, interní paměť 32 GB, 
podpora micro SD, 13Mpx a 8Mpx fotoaparát, A-GPS/GLONASS, 
operační systém Android 





 



32GB

GPS

DÁRKY
PRO NĚJ

Pánský holicí strojek, planžeta Smart Foil, úzká - přesná holicí 
hlava, výsuvný zastřihovač dlouhých vousů, provoz ze sítě, plně 
omyvatelný pod tekoucí vodou

BRAUN SERIES 1 130S    

 



Zastřihovač vlasů a vousů pro suché i mokré holení, 2 břity,
2 rychlosti, bezdrátový provoz (45 min), 3 nástavce, funkce
Wet & Dry, ocelové ostří s potahem z titanu, bohaté příslušenství,  
podsvícení ukazatele výdrže akumulátoru

ROWENTA TN 5140FO    

 



TAURUS VERONA 6    
Překapávací kávovar pro max. 6 šálků kávy, skleněná karafa, příkon 
600 W, permanentní filtr, Anti-drip systém proti odkapávání při 
vyjmuté karafě, automatické vypínání kávovaru

 



7.0

8GB

4
CORE





GPS

IGET  GBV4000   
Odolný mobil plnící normu IP68, 4.7" IPS displej s HD rozlišením 
1280 x 720 bodů, 4jádrový procesor, 1GB RAM, 8GB interní paměť; 
13Mpx zadní a 5MPx přední fotoaparát, baterie 3680 mAh, Android 
7.0 Nougat

 



Slim sušička SMART s tepelným čerpadlem, NFC Technologie Smart 
Touch, Ovládání pomocí hlasu, Digitální displej, 14 programů + 30 
Smart Touch, Woolmark Apparel Care certifikace, Nádoba ve dvířkách 
s objemem 5L, Možnost napojení na odpad, KG detektor, Rozměry 
(VxŠxH): 85 x 60 x 46,5 cm

HOOVER DXW4 H7A1CTEX-S 

 



7 kg
náplň prádla

ener. třída

A+












Šuplíková mraznička, objem 153 litrů, energetická třída A++, 
5 přihrádek, manuální rozmrazování, madlo, změna otevírání 
dveří, hlučnost 42 dB. Rozměry (VxŠxH): 142 x 55 x 55 cm

ECG EFT 11422

 












153 l
mraznička

ener. třída

A++

14
2 

cm

BRAVO B 5033 
Super pomocník při hlídání děti. LCD displej s ukázkami 
dětského chování - spánek, pláč a smích dosah až 800 m ve 
volném prostoru, zvukové upozornění na ztrátu signálu, 
napájení pomocí síťových akumulátorů, 2 kanálový přenos, 
indikace slabých baterií

 



CONCEPT VZ 1400
Profesionální žehlička na vlasy s inovativní technologií ArganKera pro 
hladké, lesklé, pružné a zdravé vlasy. Ionizátor, možnost nastavení 
teploty v rozmezí 120°C do 200°C, LED podsvícení, funkce automatického 
vypnutí. 

 



BML BINKS
Skvěle hrající kovová sluchátka, výdrž až 4 hodin přehrávání, 
Bluetooth 4.1, intuitivní ovládání na sluchátkách, funkce handsfree, 
magnetické špunty.

 



Přenosný Bluetooth reproduktor s funkcí Handsfree v 
odolném hliníkovém těle. Voděodolný do IP65,  výkonná 
4 400 mAh baterie, výdrž až 25 hodin, hudební výkon 12 W 

EMOS E0082 STŘÍBRNÝ

EMOS E0084 ČERVENÝ

 



GOGEN TVF 40R384 STWEB
Full HD Smart televizor, rozlišení 1920×1080 px, úhlopříčka 102 cm,  400 Hz 
technologie Clear Motion Picture, DVB-T2/C/S2, kodek HEVC (H.265) - nový 
digitální standard, EPG, Wi-Fi, 2× HDMI, 1× USB, HbbTV 

 






2x

IGET FIT F4 silver/black
Fitness náramek který zaujme svým designem. Odolný proti prachu a 
vodě,  krytí IP68. Krokoměr, čas, vibrace, výpočet spálených kalorií, 
měření tepové frekvence, spánek, měření vzdálenost. Součástí balení je 
vedle silikonového pásku také kovový pásek ketrý se hodí i do 
společnosti.

 



Kombinovaná chladnička, energetická třída A++, objem chladničky 
222 l / mrazničky 97 l, NoFrost Systém - odmrazování mrazničky, 
technologie 6. smysl FreshControl, Multi-flow distribuční systém 
chlazení, SuperCool. Rozměry (VxŠxH): 188 x 59.5 x 66.3 cm

WHIRLPOOL BSNF 8122 OX  

 



18
8 

cm

97 l
mraznička

222 l
chladnička

ener. třída

A++

NO
FROST



MORA K 560
Kombinovaný sporák, 4 plynové hořáky s pojistkou a integrovaným zapalováním 
, elektrická multifunkční trouba, horkovzdušný ventilátor, regulace teploty, 
chladná dvířka, samočisticí režim Eco Clean. Rozměry (VxŠxH):  60 x 50 x 85 cm

 



ener. třída

A

62 l
objem trouby

8 kg
náplň prádla

ener. třída

A+ -40%+

 



AEG T8DBE48SC
Kondenzační s tepelným čerpadlem, En. třída A++/-40% 
1,99 kWh, Středně velký LED displej, Náplň 8 kg, Ovládací panel v 
českém jazyce, Invertorový motor, Vnitřní osvětlení bubnu, Technologie 
AbsoluteCare, SensiDry, ProSense, ÖKOFlow, Outdoorové oblečení, 
Rozměry (VxŠxH): 85 x 60 x 60 cm










4K Ultra HD televizor, rozlišení 3840×2160 px, úhlopříčka 138 cm, DVB-C/S2/T/T2 
(H.265) – certifikováno ČRa, Wi-Fi, Smart TV – internetový prohlížeč, 1300 PQI, 
HbbTV, HDR, 2x HDMI, 1x USB, OS Tizen,... 

SAMSUNG  55NU7093
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Valentýn


