
PLATNOST LETÁKU
od 18. 11. do 30. 11. 2022

do vyprodání zásob

V PŘÍPADĚ OMEZENÍ PRODEJE, 

OBJEDNEJTE ZBOŽÍ TELEFONICKY NA 

PRODEJNÁCH NEBO NA WWW.TESHOP.CZ

 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ KADAŇ LETOHRAD
 OC Morava vedle náměstí naproti Qantu
 Svitavská 2 Kpt. Jaroše 1486 Šedivská ulice 915
 tel.: +420 608 608 821 tel.: +420 606 970 472 tel.: +420 721 181 195

TOTÁLNÍ MASAKR CEN!

ETA TWIST 0060 9000
Ponorný tyčový mixér, příkon 400 W, pulz-
ní spínač, DC motor s dlouho životností, 
tlačítko pro nižší rychlost mixování, tlačítko 
turbo, poutko na zavěšení.

Tblitz A7s TWS černá
Bezdrátová bluetooth sluchátka do uší, výdrž až 5 h (pomocí napáje-
cího pouzdra možno prodloužit výdrž až na 12 hodin), dobíjení doko-
vací stanice, handsfree volání a přijímání hovorů (zabudovaný mikro-
fon), 3 páry náhradních silikonových špuntů ve 3 velikostech., výdrž až 
5 h (pomocí napájecího pouzdra možno prodloužit výdrž až na 
12 hodin), dobíjení dokovací stanice, handsfree volání a přijímání ho-
vorů (zabudovaný mikrofon), 3 páry náhradních silikonových špuntů ve 
3 velikostech.

ETA Gratus 0028 90030
Kuchyňský robot, Plynulá regulace se zpětnou vazbou 
s funkcí pulse, Odklopné rameno, Celokovový plášť a vnitřní 
převodová kola, Nerezová mísa o objemu 5,5 l, transparentní 
kryt, Přívodní kabel 1,3 m, Hnětací hák, pevný a drátový šle-
hací nástavec, Skleněný mixér 1,2 l, Pomaloběžný výstup 
pro připojení doplňkového příslušenství.

1200 W

DÁREKDÁREK

Zmrzlinovač 
v hodnotě 
1.599 Kč

Krups EA 810B70
Automatický kávovar – při-
pravíte espresso, lungo, ca-
ppuccino, latte, macchiato. 
Příkon 1 450 W, tlak 15 barů, 
1.7 l nádržka na vodu, 260 g 
zásobník na kávu, integrova-
ný kónický mlýnek, 3 nasta-
vení hrubosti, parní tryska, 
příprava 2 šálků najednou, 
čisticí a odvápňovací progra-
my, automatické vypnutí.

1450 W
příkon

1,7 l
objem

TAURUS AP 2030
Čistička vzduchu, trojitá filtrace, pokročilý filtrační systém Pure Air Boost s uka-
zatelem naplněného filtru, HEPA 13 s aktivním uhlím pro filtraci až 99,97 %, 
z prostředí odfiltruje veškeré nečistoty jako je prach, lupy, vlasy, bakterie, aler-
geny, dýma pachy… CADR je 120 m3/h, časovač, 3 rychlosti výkonu, hladina 
hluku pouze 30 dB.

Taurus MY BREAD
Pekárna chleba, příkon 600 W, 12 předdefinovaných programůpro chleby, těsta 
a džemy. Příprava bochníků 600 nebo 900 g, 3 úrovně opečení kůrky, odložený 
start až 13 hodin, udržování teploty 60 minut, digitální displej a programátor.

600 W
příkon

299,-

-50 %      599,--50 %      599,-

400 W
příkon

9.499,-

DÁREKDÁREK

249,-

-50 %      499,--50 %      499,-

5.999,-

-40 %   9.890,--40 %   9.890,-

1.799,-

-51 %    3.699,--51 %    3.699,-

1.999,-

-54 %   4.299,--54 %   4.299,-

Vivax TV 40LE112T2S2
FULL LED televizor, úhlopříčka 100 cm, rozli-
šení 1920x1080 px, tuner DVB-T/T2 (HEVC)/C/
DVB-S2, 300 Hz Clear Motion Engine, přehrá-
vání a nahrávání přes USB, 3x HDMI, 1x USB, 
sluchátkový výstup.

A
GF

4.999,-

-23 %   6.499,--23 %   6.499,-

100 cm

Beko XDS7512CSDGX
Kondenzační sušička s tepel-
ným čerpadlem, energ. třída 
A+++, náplň na 7 kg prádla, 
český popis panelu, držákem 
na sušení bot, 15 programů, 
vnitřní osvětlení bubnu, odlo-
žený konec sušení, signalizace 
plného tanku a znečištěného 
filtru, senzor sušení. Možnost 
napojení na odpad. Rozměry 
(VxŠxH) 85x60x57 cm.

A+++
ener. třída

7 kg
prádla

DRŽÁK NA SUŠENÍ BOT
DRŽÁK NA SUŠENÍ BOT

LED
osvětlení

9.999,-

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



Krups KP 173B31
Kávovar na kapsle, nabídka více než 20-ti nápojů včetně ris-
tretto, latte macchiato, flat white nebo Nesquik. Příkon 1 500 W,
 tlak 15 barů, nádržka na vodu 1.2 l, automatické vypnutí, přípra-
va horkých i ledových nápojů.

1500 W
příkon

1,2 l
objem

999,-

-45 %      -45 %      1.799,-1.799,-

2.999,-

-36 %    -36 %     4.699,- 4.699,-

ETA ARON 3512 90000
Robotický vysavač 2V1, vysává i vytírá, výdrž až 120 minut, 
trojnásobná filtrace s HEPA filtrem, vhodný pro tvrdé podlahy 
a koberce do výšky vlasu 1 cm, gyroskopická navigace, rozpo-
znání překážek, aplikace ETA SMART, výška pouhých 7.2 cm, 
2 intenzity provozu, 4 provozní režimy, digitální motor, možnost 
plánování úklidu, 
1x virtuální zeď.

5.499,-

-35 %     -35 %     8.499,-8.499,-

Tefal GC712D34 OPTIGRILL
Inteligentní kontaktní gril, kovová žebrovaná deska s nepřilna-
vým PTFE povrchem, rozměr desky 32x22 cm, příkon 2 000 W, 
vyjímatelné desky lze mýt v myčce, variabilní nastavení teploty, 
vyjímatelná odkapávací miska na tuk, 6 programů grilování, ba-
revný indikátor, automatický sensor grilování.

3.499,-

-36 %     -36 %     5.490,-5.490,-

2000 W
příkon

Tefal FR495070 Versalio De Luxe
Univerzální multifunkční přístroj 9V1 – frituje, vaří, zapéká, dusí, 
pomalu vaří, smaží, opéká, peče a navíc udržuje teplotu, ohřívá 
a rozmrazuje, s novým programy na vaření těstovin a Paelly/
rizota. Příkon 1600 W, 
kapacita nádoby 1.3 kg, 
objem max 2 l oleje, 
nastavitelný termostat 
80 až 180 °C, časovač. 2.099,-

-45 %     -45 %     3.790,-3.790,-

1600 W
příkon9v1

ETA PEČENKA MAX 01330010
Elektrický pečicí hrnec, příkon 475 W, objem nádoby 4.3 l, 
vaření, dušení, pečení, zapékání a udržování pokrmů v teplém 
stavu, topný článek zabudován ve víku, nepřilnavý povrch, 
ochranné víko a podnos v jednom, středová forma na mouč-
níky, grilovací rošt.

2.599,-

-19 %      -19 %      3.199,-3.199,-

475 W
příkon

4,3 l
objem

Taurus AIR FRY DIGITAL 
Digitální horkovzdušná fritéza s dotykovým displejem, nastave-
ní teploty 80-200 °C, časovač 0-60 min, 8 programů, objem: 3.5 l 
(800 g / 5-6 porcí), příkon 1300 W, koš a pánev z nepřilnavého 
materiálu omyvatelné 
v myčce nádobí, auto-
matické vypínání.

1.999,-

-43 %     -43 %     3.499,-3.499,-

1300 W
příkon

Beko WUE6511BS
Automatická pračka, energ. třída E, kapacita 6 kg náplň prádla, 
15 programů, LED ukazatele průběhu programu, odložený start, 
nádobka na tekuté prací prostředky, S-shape boční stěny pro 
zvýšení stability. Rozměry (VxŠxH): 84x60x44 cm.

Candy CSO4 H7A1DE-S
Úzká sušička prádla, hloubka jen 46.5 cm. Kapacita 7 kg prádla, 
energ. třída A+, tepelné čerpadlo, Smart Pro, 3D displej, textový 
displej v češtině, Wifi + Bluetooth připojení - možnost ovládat 
sušičku přes aplikaci Simply Fi, kompatibilní s hlasovými apli-
kacemi, Easy Case - zásobník na vodu, 14 programů základních 
+ Wifi programy, Wool-
mark, odložený start. 
Rozměry (VxŠxH):
85x60x46,5 cm. 9.499,-

-24 %   -24 %   12.490,-12.490,-

A
GE

7 kg
prádla

Gorenje RB39EPW4
Lednice s mrazicí přihrádkou, energ. třída E, objem chladničky 
75 litrů, objem mrazničky 7 litrů, hlučnost 38 dB, klimatická třída 
ST-N, akumulační doba 5 hodin, LED osvětlení, nastavitelná poli-
ce. Rozměry (VxŠxH): 
84,2x47,5x44,8 cm.

4.299,-

-22 %     -22 %     5.490,-5.490,-

75 l
chladnička

7 l
mrazák

Beko RCSA270K30WN
Kombinovaná chladnička, energ. třída F, objem chladničky 175 l/ 
mrazničky 87 l, akumulační doba 16 hodin, klimatická třída: 
SN-ST, LED světlo, mrazák s třemi šuplíky, možnost otočení 
dveří, antibakteriálně 
upravené těsnění. 
Rozměry (VxŠxH): 
171x54x60 cm. 6.799,-

-21 %     -21 %     8.590,-8.590,-

87 l
mrazák

LED
osvětlení

175 l
chladnička

A
GF

Zerowatt ZHHM 145
Truhlicová mraznička, energ. třída F, objem 137 l, mechanické 
ovládání, světelnou kontrola zvýšené teploty, 1 drátěný koš. 
Rozměry (VxŠxH): 
84.5x63x55.5 cm.

3.999,-

20 %     20 %     4.990,-4.990,-

137 l
objem

A
GF

A
GC

Candy CDPN 4D620PX/E
Myčka nádobí šíře 60 cm, kapacita na 16 sad nádobí, energ. třída C, 
spotřeba vody na standardní cyklus 10 l, Wi-Fi + Bluetooth, 
9 programů základních, odložený start, poloviční náplň, ukaza-
tel nedostatku soli a leštidla, impulsní mytí– snížení spotřeby 
a hlučnosti. Automatic 
Open Door- automa-
tické otevírání dveří. 
Rozměry (VxŠxH): 
85x60x60 cm. 9.999,-

-36 %    -36 %    15.590,-15.590,-

Šířka 60 cm
Šířka 60 cm

A
GA

Mora C 111 AS
Elektrický sporák se sklokeramickou varnou deskou, energetic-
ká třída A, objem trouby 74 l, horní a dolní topné těleso, displej, 
program na čištění trouby Eco Clean, ukazatel zbytkového tepla, 
barevném provedení 
- INOX LOOK. 
Rozměry (VxŠxH): 
85x50x60 cm. 7.499,-

SUPER CENASUPER CENA

74 l
objem trouby

Pyramis OPTIMUM PLUS 1+1
Sada tlakových hrnců o objemu 8 a 4.5 l, extra silná nerezová 
ocel, trojité kapslové dno, 3 úrovní vaření, snadný způsob uzam-
knutí víka, vhodné pro 
všechny typy varných 
desek.

2.499,-

-43 %     -43 %     4.399,-4.399,-

4,5 l
objem

8 l
objem

Vhodné pro všechny
Vhodné pro všechny

typy varných desek
typy varných desek

5.499,-

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

6 kg
prádla

A
GE A+

ener. třída

Mora K 140 BW
Kombinovaný sporák, 4 plynové hořáky s pojistkou, elektrická 
trouba s horním a spodním tělesem, regulace teploty v troubě 
50-275 °C, objem trouby 68 l, energetická třída A, úložný prostor, 
osvětlení trouby, samo-
čisticí režim EcoClean. 
Rozměry (VxŠxH):
85x50x60 cm. 4.999,-

SUPER CENASUPER CENA

A
GA

68 l
objem trouby

Whirlpool WFC 3C26 P
Myčka nádobí šíře 60 cm, energ. třída E, kapacita 14 sad nádobí, 
8 programů, úsporný Eco program, technologie 6 smysl PowerC-
lean, Multizone, odložený start - 1 až 24 hod., ochrana proti pře-
tečení, systém šetrného 
mytí skla, zvukový sig-
nál ukončení programu. 
Rozměry (VxŠxH):
85x60x60 cm. 7.999,-

-42 %    -42 %    13.790,-13.790,-

A
GE

14
sad nádobí

16
sad nádobí

LED
osvětlení

LED
osvětlení

Šířka 60 cm
Šířka 60 cm

LG 43UP7800
4K Ultra SMART televizor, úhlopříčka 108 cm, rozlišení 3840x2160 px., energ. 
třída G, DVB-C/S/S2/T/T2 HEVC, vyhledávání a ovládání TV hlasem,  podpo-
ra Apple AirPlay 2 a HomeKit, systém reproduktorů 2.0, hudební výkon 20 W, 
HDR 10, WiFi, LAN, HbbTV, Bluetooth, 
webOS Smart TV, DLNA, Miracast, 
LAN, CI+ Slot, 1x USB, 2x HDMI, op-
tický výstup, nahrávání a přehrává.

10
8 

cm

2x

SMART TV
SMART TV

A
GG

Hisense 55E76GQ
QLED televize, úhlopříčka 138 cm, UHD rozlišení 3840x2160 px, HDR10+/
HLG, obnovovací frekvence 2300 PCI, Quantum Dot, Wide Color Gamut, Dol-
by Vison IQ, tunery DVB-T2/T/C/S2/S (H.265/H.264), Game mode, PVR, Time 
Shift, Bluetooth (BT 5.0), Wi-Fi, LAN, 
3x HDMI 2.1, 2x USB 3.0/2.0, CI+/CI, 
zvukový 20 W , Dolby Atmos, webový 
prohlížeč, HbbTV 2.0.2., smartphone 
aplikace, energ. třída G, operační sys-
tém VIDAA.

13
8 

cm

3x 2x

A
GG

Hisense 32A4BG
HD LED Smart televizor, úhlopříčka 80 cm, rozlišení 1366x768 px, DVB-T/C/
T2/S2 (H.265/HEVC), DTS Virtual X, Dolby Audio, Wi-Fi, 600 HZ PCI, 2x HDMI, 
2x USB, Cl slot, operační systém VIDAA U4.

80 cm

HD LED SMART
HD LED SMART

4.499,-

-25 %     -25 %     5.990,-5.990,-

A
GF

Hisense 55A66G
4K UHD SMART televizor, úhlopříčka 139 cm, rozlišením 3840x2160 px, Typ 
tuneru DVB-T2/T/C/S/S2, SMART TV, Technologie Dolby Vision, HDR10+, DTS 
Virtual:X. frekvence panelu 50 Hz, Wi-Fi, Bluetooth, energetická třída G.

A
GG

SMART TV
SMART TV

8.499,-

-35 %    -35 %    12.990,-12.990,-

13
9 cm

2x3x

2.199,-

-31 %    -31 %     3.199,- 3.199,-

2.899,-

-17 %    -17 %     3.490,- 3.490,-

Rowenta RO3923EA 
Sáčkový vysavač, příkon 750 W, objem sáčku 3 l, 6.2 m přívod-
ní kabel, permanentní filtr High Efficiency, vysoce účinný motor 
EffiTech, teleskopická kovová trubice, univerzální hubice, 2v1 
prachový kartáč + úzká štěrbinová hubice.

Hoover KS50PET 011
Bezsáčkový vysavač, multicyklónová technologie Airvolution, 1.8 l 
nádobka na nečistoty, omyvatelný EPA filtr, akční rádius 7.5 m, 
integrované příslušenství 2v1 (prachový kartáč a štěrbinová 
hubice), hlučnost 78 dB, příkon 550 W, pogumovaná kolečka, 
rukojeť pro snadný přenos.

1.999,-

-56 %    -56 %    4.490,-4.490,-

550 W
příkon

Hoover TX48ALG 011
Sáčkový vysavač - příkon 700 W, na všechny druhy podlah, na 
čalounění, na lino, na dřevěné podlahy a na plovoucí podlahy, 
omyvatelný filtr a epa filtr, materiál trubice kov, délka kabelu 
7 m, akční rádius 10 m, součástí hubice na čalounění, štěrbino-
vá hubice a univerzální podlahová hubice.

700 W
příkon

ETA MONETO 7449 90000 
Tyčový a ruční vysavač 2v1 – možnost použití i jako ruční 
vysavač, bezdrátový provoz – akumulátor 25,2 V Li-ion, doba 
provozu na jedno nabití až 60 minut, 2 stupně sacího výkonu, 
integrovaný elektrický kartáč, LED diody na hubici, nabíjení aku-
mulátoru cca 6 hod., příslušentví – štěrbinová hubice a kartáček.

750 W
příkon

2v1

3 l
objem sáčku

8.499,-

-26 %    -26 %    11.499,-11.499,-

10.499,-

-25 %    -25 %    13.999,-13.999,-

Hloubka pouze 
Hloubka pouze 

46,5 cm46,5 cm

2v1

2v1



19.999,-

-20 %   24.990-20 %   24.990,-,-

19.999,-

-20 %   24.990-20 %   24.990,-,-

ARGENTO OMEGA Green
Elegantní dámské elektrokolo do městského provozu, 36 V 10,4 Ah vyjímatelná baterie SAMSUNG plně inte-
grovaná v rámu, 36 V 250 W motor, dojezd 70 km, 28“ pneu KENDA šíře 1.75“, odpružená vidlice a odpružená 
sedlová trubka, pohodlné dámské sedlo SELLE ROYAL Freeway, LCD 
displej, 7 rychlostní sada SHIMANO Tourney, kotoučové brzdy TEKTRO, 
hliníkové pedály, praktický nosič, blatníky a integrované přední i zadní 
osvětlení. Nosnost 110 kg. 27.999,-

-22 %   35.990-22 %   35.990,-,-

ARGENTO PERFORMANCE Blue
Horské elektrokolo, 36 V 12,8 Ah (461 Wh) vyjímatelná baterie SAMSUNG plně integrovaná v rámu, 36 V 250 W 
motor, dojezd 80 km, 27,5” pneu KENDA šíře 3“, odpružená vidlice, sedlo SELLE ROYAL Vivo, LCD displej, 
7 rychlostní sada SHIMANO Acera, hydraulické kotoučové brzdy TEK-
TRO HD-T285, hliníkové platformové pedály, VP gripy s hliníkovými 
lock-on koncovkami. LED osvětlení. Nosnost 110 kg. 

29.999,-

-25 %   -25 %   39.990,-39.990,-

Argento MADMAX Yellow
Elektrokolo se sedlem pro dvě osoby, asistence šlapání do rychlosti 25 km/h, 36 V 250 W motor v zadním 
náboji, 20“x4“ kola s plášti KENDA, baterie SAMSUNG 36 V 10,4 Ah 375 Wh, kotoučové mechanické brzdy, 
7 rychlostní řazení SHIMANO, voděodolný LCD displej, deklarovaný 
dojezd až 70 km, nabíjení 4–6 hodin, maximální zatížení 220 kg! Prak-
tický nosič na 8 kg a blatníky. Hmotnost vč. baterie 30 kg.

35.990,-

-20 %  44.990-20 %  44.990,-,-

Přilba DUCATI Urban Rigid
Přilba certifikovaná pro použití na kolech a koloběžkách, ultra lehká a komfortní 
konstrukce přilby, ventilačními otvory pro maximální komfort, magnetický zámek 
pro pohodlnou manipulaci jednou rukou, obzvlášť odolný systém proti nárazu ABS 
+ EPS konstrukce,  kruhovým zámkem 
stavitelná velikost v rozmezi 58–62 cm.

Brašna DUCATI Waterproof Bag
Voděodolná přední brašna na řídítka – jednoduchá a odolná brašna na drobné před-
měty, 4 vnitřní oddělené přihrádky a 1 karabina na klíče o celkovém objemu 2 l, snadné 
upevnění na řídítka koloběžky pomocí 4 suchých zipů, voděodolná a nárazuvzdorná 
konstrukce s překrytým oboustranným zi-
pem, reflexní profil pro zvýšení bezpečnosti 
a viditelnosti v noci.

Nárazuvzdorný batoh DUCATI
Nárazuvzdorný batoh – velké vnitřní přihrádky pro baterii a nabíječku, notebook, 
sluchátka nebo skládací přilby. Kapacita 40 l, možnost složení batohu. Přední část 
s konstrukcí EVA, kapsy pro uložení lahve s vodou. Polstrovaná podšívka na zadní 
straně odlehčuje zatížení zad. Střední 
část zad je ponechána „volná“ a vytváří 
tak prostor pro pohyb páteře.

Ducati PRO-III 
Elektrická koloběžka s poháněným zadním kolem, s tělem ze slitiny hliníku, NFC klíčem, USB charging portem 
a Bluetooth, 3 rychlostní volby (6, 20 a 25 km/h), velký 3,5“ LED displej, 350 W motor, 10“ bezdušové pneu-
matiky, vyjímatelná baterie 36 V 13,0 Ah – 468 Wh, dvojitá kotoučová 
brzda + KERS, tempomat, přední a zadní LED osvětlení, deklarova-
ný dojezd 50 km, nabíjení 9 hodin, stupeň krytí IPX4, max. zatížení 
100 kg. Hmotnost 17,5 kg. 18.999,-

-17 %    22.990-17 %    22.990,-,-

Jeep 2xe ADVENTURER
Univerzální konfortní elektrická koloběžka s tělem ze slitiny hořčíku, s odpruženým předním i zadním ko-
lem a s Bluetooth konektivitou, 3 rychlostní volby (6, 20 a 25 km/h), velký 3,5" barevný LED displej, 350 W 
motor (peak 515 W) 10“ bezdušové pneumatiky, baterie 36V 10.4Ah 
– 374Wh, dvojitá brzda: přední motorová elektrická a zadní mecha-
nická kotoučová 120mm + KERS, tempomat s možností deaktivace, 
dvojité přední a jednoduché zadní LED osvětlení. Deklarovaný dojezd 
40 km, stupeň krytí IPX4, max zatížení 100 kg, Hmotnost 19 kg. 17.990,-

-18 %   21.990-18 %   21.990,-,-

14.990,-

-26 %   18.990-26 %   18.990,-,-

Aprilia eSR2 
Univerzální elektrická koloběžka s dlouhou nášlapovou plochou. Přední bubnová / zadní elektrická + KERS. 
Lehká, mobilní, pohodlná – s odpružením předního a zadního kola, 350 W výkonný motor se špičkovým vý-
konem 600 W, 10” kola s duší, baterie 36 V 8.0 Ah – 288 Wh, Bluetooth aplikace pro lepší zážitek z jízdy, 
tempomat, dvojitá brzda – přední bubnová, zadní elektrická. Dojezd 
25–30 km v závislosti na hmotnosti jezdce, stavu vozovky a teplotě 
prostředí.

Ducati PRO-II EVO 
Elektrická koloběžka, slitina hořčíku, přední a zadní odpružení, dvojitá brzda: přední elektrická / zadní kotoučová 
+ KERS, Výkon motoru: 350 W (špičkový výkon 515 W), baterie: 36V, 10.4Ah, 374 Wh , 10“ bezdušová kola, 
bezkartáčový motor, max. zatížení: 100 kg, stupeň krytí IPX4, dojezd až 40 km, 3,5” LCD displej, přední a zadní 
LED světla, Bluetooth připojení prostřednictvím uživatelské aplikace, 
tempomat,  hmotnost: 19,5 kg.

16.990,-

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

ELEKTROKOLOBĚŽKY A ELEKTROKOLA

URBAN PRIME 
Univerzální přilba velikosti M, velký počet otvorů zajišťujících průtok vzduchu, ultra-
lehká, magnetická spona přezky, SGS certifikace

999,-

-18 %     1.590-18 %     1.590,-,-

799,-

-19 %       990-19 %       990,-,-

899,-

-18 %     1.090-18 %     1.090,-,-

2.199,-

-18 %     2.690-18 %     2.690,-,-

APRILIA eSR2 EVO 
Výkonná elektrická koloběžka, přední a zadní dvoupružinová kyvná vidlice, dvojítá brzda: přední bubnová / 
zadní elektrická + KERS, Výkon motoru 500 W (špičkový výkon 700 W), baterie 48V / 14.4Ah, 691 Wh, 10” kola 
s duší, zadní bezkartáčový motor, max. zatížení: 100 kg, stupeň krytí 
IPX4, dojezd až 50 km, LCD podsvětlený integrovaný displej, přední a 
zadní LED světlo, komfortní výbava: Bluetooth aplikace pro lepší záži-
tek z jízdy, tempomat. Hmotnost 21 kg. 

JEEP 2xe URBAN CAMOU TS 
Výkonná elektrická koloběžka, materiál rámu slitina hořčíku, přední a zadní odpružení, dvojitá brzda: přední 
elektrická / zadní kotoučová + KERS, výkon motoru: 500 W (špičkový výkon 700 W), baterie 48 V, 9.6 Ah, 461 
Wh, 10“ bezdušová kola, bezkartáčový motor, max. zatížení 100 kg, 
stupeň krytí IPX4, dojezd až 45 km, 3,5” displej, přední a zadní LED 
světlo, Bluetooth připojení prostřednictvím uživatelské aplikace, kom-
fortní výbava: ukazatele směru jízdy, tempomat. Hmotnost: 23,8 kg.



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.

*Od 1. března 2021 začínají u vybraných kategorií výrobků platit nové energetické štítky. U novějších modelů myček nádobí, praček, praček se sušičkou, chladniček, mrazniček nebo třeba televizorů a monitorů se od března setkáte výhradně s energetickými třídami 
A–G. Více informací najdete na www.label2020.cz.

349,-

-53 %         749,--53 %         749,-

Taurus PERFECT
Odstraňovač žmolků na bateriový provoz (tužkové baterie), výklopná hlava s nastavením výšky řezu ve 
3 úrovních, nerez nože, odnímatelný sběrný kontejner žmolků.

Taurus ATLAS 2400
Výkonná žehlička, keramická žehlící ploch Ultra-Glide, příkon 2400 W, parní ráz: 150 g/min, systém auto-
matického čištění, Anti-drip systém proti odkapávání, Anti-calc systém proti usazování vodního kamene, 
funkce ECO – optimalizace příkonu, vertikální napařování.

2400 W
příkon

Taurus RAPIDISSIMO CLEAN
Parní čistič, vhodný pro čištění nejrůznějších povrchů jakými jsou: podlahy, koberce, závěsy a čalou-
nění, okna, skla (také sprchových koutů), pracovní desky kuchyňských linek, obklady, trouby a desky 
(plynové/sklokeramické), vodovodní baterie a dřezy, oděv 
(zbaví zápachu – bakterií a virů).

Taurus ATACAMA 2000
Keramické věžové topidlo s oscilací, příkon 2000 W, 3 úrovně výkonu (ventilátor / 1000 / 2000 W), 
možnost oscilace, keramický PTC element. Rozměry (VxŠxH): 54.5x25x18 cm.

2000 W
příkon

Taurus BAPI 800 PLUS 
Výkonný ponorný mixér s bohatou výbavou, příkon 800 W, nerez mixovací noha, sekací mísa, metla 
na šlehání a pohár, Turbo Rotation Systém pro usměrnění oběhu potravin krytem čepele, 20 rychlostí 
mixování + TURBO pro okamžitý max výkon, kryt čepele proti 
rozstříkávání potravin.

550 W
příkon

TAURUS TOAST&CO
Kontaktní gril a sendvičovač s plovoucím pantem pro variabilní nastavení tloušťky, grilovací pláty 
23x14,5 cm s nepřilnavým povrchem, příkon 700 W.

700 W
příkon

TAURUSUS TOAST&CO Taurus VOLUME STYLER
Kónická kulma na vlasy, příkon 41 W, keramická natáčecí plocha obohacená argonovým olejem, pracovní 
průměr 13–25 mm pro rozdílné lokny, pokrokový PTC element pro rychlý (do 60 s) a rovnoměrný ohřev 
bez kolísání teploty, přepravní vak.Textilní rukavice

111,-

-75 %         449,--75 %         449,-

999,-

-67 %      2.990,--67 %      2.990,-

999,-

-71 %       3.490,--71 %       3.490,-

899,-

-70 %      2.990,--70 %      2.990,-

Morphy Richards 48815 PRESSURE COOKER
Digitální tlakový hrnec, objem 6 l, udržování teploty až po dobu 4 hod., 5 přednastavených programů, pří-
kon 900 W, rychlá příprava, vaří pro 7–9 lidí, bezpečnostní funkce, zachovává živiny, automatický vypínač, 
ventil pro unik přebytečného tlaku, bezpečnostní ventil termostatická pojistka.

900 W
příkon

Morphy Richards 48898
Elektrická pánev pro pečení, vaření nebo smažení, objem 3.5 l, nerezová ocel s vnitřním dvouplášťovým 
nástřikem XylanPlus – neobsahuje teflon, variabilní nastavení teplot 80–210 ºC, tepelně izolovaná madla, 
skleněné tvrzené víko, příkon 1500 W.

3,5 l
objem

Morphy Richards 48899
Elektrická WOK pánev nejen pro přípravu asijské kuchyně, objem 4.5 l, nerezová ocel s vnitřním dvoupláš-
ťovým nástřikem XylanPlus – neobsahuje teflon, variabilní nastavení teplot 80–210 ºC, tepelně izolovaná 
madla, skleněné tvrzené víko, příkon 1800 W. 

4,5 l
objem

129,-

-57 %         229,--57 %         229,-

549,-

-39 %        899,--39 %        899,-

599,-

-54 %       1.290,--54 %       1.290,-

999,-

-45 %       1.799,--45 %       1.799,-

799,-

-47 %       1.499,--47 %       1.499,-

359,-

-55 %         799,--55 %         799,-

299,-

-50 %         599,--50 %         599,-

41 W
příkon

Minky Damp Trap 
Lapač vlhkosti s vestavěnou výlevkou, eliminuje vlhkost, plísně, oachy a kondenzace. Otočné víko pro 
volbu intenzity, 200 g tableta pro cca 3 měsíce provozu (závislé na velikosti vhlkosti a místnosti). 

1800 W
příkon

1500 W
příkon

6 l
objem

1200 W
příkon

Taurus MODEL AIR 
Horkovzdušný kulmofén, příkon 1200 W, štětinový termo kartáč na rozčesávání a česání vlasů v jednom, 
zasunovací kartáč pro snadný styling, tvarovací nástavec – koncentrátor, 360° otočný přívodní kabel, pře-
pravní vak.
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