
Lindor
různé druhy
200 g
(= 54,95 Kč/100 g)

Odrážedlo Piccolo
kola 12", černé, stříbrné, 
tvrzené plastové ráfky, 
výškově nastavitelná řidítka 
a sedlo, nosnost: 36 kg
1 ks 10990

-26%149�  �

99990
-33%1499�  �

Sada nerezového nádobí 
Home Profi 

13 dílů, prvotřídní nerezavějící 
ocel 18/10, extra silné sendvičové 

dno, masivní úchyty pro snadnou 
a bezpečnou manipulaci, vhodné 

pro všechny typy sporáků včetně 
indukčních

Exkluzivně v 
1 sada

299990
-33%4499�  �

Tento katalog platí od středy 12. 11. do 24. 12. 2014 
nebo do vyčerpání zásob.

Vánoce jen je rozbalit

Vánoce za příznivé ceny
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*Neplatí pro ISP: Bílina, Brno – Cejl, Brno – Vaňkovka, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Mladá Boleslav – Na Radouči, Olomouc, Praha – Harfa, Praha – Pankrác

LED osvětlení vnitřní*
230 V, různé barvy 
– 100 žárovek 299,90 Kč*
– 50 žárovek 179,90 Kč
– 20 žárovek 89,90 Kč* 
– 10 žárovek* 
1 balení

SPLŇUJE 
CERTIFIKÁT

CE

2

Stromek 
zdobený 10 LED
výška: 60 cm 
barva: zlatá, 
červená, měděná
1 ks

Stojan 
na živý stromek 
s nádobkou na vodu
materiál: kov
– velký: 35 × 35 × 7 cm 
499,90 Kč
– malý: 24 × 28 × 5,5 cm
1 ks

Elektrické osvětlení
náhradní žárovky GS 20, GS 100, 

– barevné, čiré, 
5 ks v balení 17,90 Kč

– čiré, barevné
100 žárovek

1 ks

Osvětlení vnitřní*
– 80 LED, 6 hodin zap. /18 hodin vyp., 4× AA baterie, 
venkovní, 8 typů blikání, různé barvy, 449,90 Kč
– 40 LED, 6 hodin zap. /18 hodin vyp., 
4× AA baterie venkovní, různé barvy
1 ks 

Elektrický svícen
náhradní žárovky, 34 V, 3 ks 
34,90 Kč
poschoďový dřevěný, 
7 žárovek, přírodní, 
červený, bílý
1 ks

LED osvětlení venkovní
100 žárovek, 24 V, 
barva: bílá, teplá/bílá, modrá, 
barevná
1 balení

Přísavka 
na zavěšení 

osvětlení
s háčkem:

– 24 kusů 34,90 Kč 
– 12 kusů 39,90 Kč 

s držákem:
– 22 kusů 59,90 Kč
– 24 kusů 39,90 Kč

držák pro upevnění:
– 50 kusů 49,90 Kč

na okap: 
– 26 kusů 39,90 Kč

1 balení

Jedle s kovovým 
stojánkem
– výška: 180 cm, 
1088 větví 1299,90 Kč
– výška 150 cm, 
694 větví
1 ks

SPLŇUJE 
CERTIFIKÁT

CE

SPLŇUJE 
CERTIFIKÁT

CE

SPLŇUJE 
CERTIFIKÁT

CE

SPLŇUJE 
CERTIFIKÁT

CE

49990
-16%599�  �

29990
-14%349�  �

14990
-25%199�  �

29990
-33%449�  �

6990
-30%99�  �

19990
-42%349�  �

44990
-25%599�  �

3490
-22%44�  �

89990
-18%1099�  �

Šťastné a zářivé  vánoční svátky
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*Neplatí pro ISP: Bílina, Brno – Cejl, Brno – Vaňkovka, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Mladá Boleslav – Na Radouči, Olomouc, Praha – Harfa, Praha – Pankrác*Neplatí pro ISP: Bílina, Brno – Cejl, Brno – Vaňkovka, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Mladá Boleslav – Na Radouči, Olomouc, Praha – Harfa, Praha – Pankrác 3

Borovice s kovovým 
stojánkem

– 180 cm, zelená*
1499,90 Kč

– 150 cm
1 ks

Koule klasik tube
– 6 ks, �   10 cm 149,90 Kč*

– 7 ks, �   8 cm 99,90 Kč*
– 10 ks, �   6 cm 79,90 Kč

– 12 ks, �   5 cm
různé barvy

1 balení

Slaměné ozdoby
– sada 1: box 31 ks, zlatočervená 
79,90 Kč
– sada 2: box 28 ks, zlatočervená 
69,90 Kč*
– anděl 8 ks 59,90 Kč
– řetěz 1,8 m 49,90 Kč 
– špička 20 cm
1 ks

Koule glitter
– 4 ks, �   8 cm 
69,90 Kč
– 6 ks, �   6 cm
různé barvy 
1 balení

Organza a stuha
– organza hvězdy s glitrem 2× 1,5 m 129,90 Kč
– organza v roli pavučina 48× 45 cm 89,90 Kč*
– stuha s glitrem 15 cm/2,7 m 59,90 Kč*
– stuha s dekorem 6,3 cm/2 m 29,90 Kč
– stuha s potiskem 6 cm/2 m
1 ks

Řetízek
délka: 270 cm 
– hvězdičky, zvonečky 21,90 Kč
– persian korálky 8 mm 17,90 Kč*
– korálek 8 mm*
1 ks

Koule s pruhy 
– 4 ks, �   8 cm

79,90 Kč
– 6 ks, �   6 cm

1 ks

Stojánek
na vánoční stromeček 

– kov 499,90 Kč 
– hvězda 449,90 Kč

– dřevěný kříž, 1 ks

-25%

6990
-22%89�  �

3990
-33%59�  �

5990
-25%79�  �

1490
-25%19�  �

6990
-22%89�  �

2490 129990
-23%1699�  �

34990
-12%399�  �

Vánoce za příznivé ceny
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*Neplatí pro ISP: Bílina, Brno – Cejl, Brno – Vaňkovka, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Mladá Boleslav – Na Radouči, Olomouc, Praha – Harfa, Praha – PankrácNeplatí pro ISP: Bílina, Brno – Cejl, Brno – Vaňkovka, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Mladá Boleslav – Na Radouči, Olomouc, Praha – Harfa, Praha – Pankrác4

Barevné dekorační 
drátky
– 6 barev
– 12 barev
1 ks

Zvonění andělské
excellence quality, 
– výška: 30 cm 199,90 Kč*
– svíčky do andělského 
zvonění 16 ks 39,90 Kč
1 ks

Okenní dekorace na sklo
různé druhy
1 ks

Balicí papír vánoční
hlubotisk 

– 5 metrů 
29,90 Kč 
– 2 metry

1 ks

Taška dárková 3D
– velká 44,90 Kč
– potisky 39,90 Kč*
– střední 34,90 Kč
– na lahev 34,90 Kč*
– malá*
1 ks Tašky glitter

různé druhy
– velká 36,90 Kč
– střední 29,90 Kč
– malá
1 ks

Ratanová dekorace
– věnec březový zasněžený 30 cm 299,90 Kč*
– zasněžený ratan: věnec, kužel 25 cm 249,90 Kč*
– věnec s dekorací 26 cm 199,90 Kč*
– přírodní ratan: srdce, věnec 20 cm
1 ks

Smrk Aljaška 
s plastovým stojánkem
– 180 cm 999,90 Kč*
– 150 cm, bílý 799,90 Kč
– 150 cm, zelený 649,90 Kč
– 120 cm, bílý 379,90 Kč 
– 120 cm
1 ks

11990
-14%139�  �

1490
-25%

14
19�  �

3490
-22%44�  �

2490
-16%29�  �

8990

14990

1990

34990
-22%449�  �

Ozdoby dokonalých Vánoc
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*Neplatí pro ISP: Bílina, Brno – Cejl, Brno – Vaňkovka, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Mladá Boleslav – Na Radouči, Olomouc, Praha – Harfa, Praha – Pankrác 5

Ratanová dekorace
– věnec březový zasněžený 30 cm 299,90 Kč*
– zasněžený ratan: věnec, kužel 25 cm 249,90 Kč*
– věnec s dekorací 26 cm 199,90 Kč*
– přírodní ratan: srdce, věnec 20 cm
1 ks

Zimní brusle A113
pánské a chlapecké, velikost: 38 – 46, 

materiál: syntetická kůže, termo 
vystýlka, anatomicky zesílené 

v oblasti kotníku, nerezový nůž, 1 pár

Lyžařské brýle
– Pro, dvojsklo 599,90 Kč*
– Ripe senior 349,90 Kč*
Adult Sulov, Ripe a Pro
různé barvy 
1 ks

Lední brusle Jeans
dámské, velikost: 37 – 42 
podešev: PVC, vložka: uvnitř 
samet, čepel: nerezová ocel 
1 pár

Helma 
lyžařská Power

různé velikosti a barvy
1 ks

Kolo dětské Olpran Demon*
velikost 16", přední brzda, torpédo, 
pro děti ve věku 4 – 6 let, chlapecké

Dětské kolo 
Buddy 20"*
rám celoodpružený, 
přehazování 
Grip Shift 
5 rychlostí

Koloběžka 
MTM Delta*

kola 12", rám Hi-ten, 
zadní brzda, alu výplet, 

pro děti od 5 let

-25%
74990

-25%999�  �

19990
-13%229�  �

49990
-28%699�  �

69990
-12%799�  �

na VŠECHNY 
HOKEJKY

Platí od 12. 11. do 24. 12. 2014.
Ceny jsou uvedeny již po slevě. 

Sleva se nevztahuje 
na výprodejové a již 

jednou zlevněné 
zboží.

-20219990
-26%2999�  �

259990
-21%3299�  �

119990
-29%1699�  �

Vánoce za příznivé ceny
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JET WHITE
+ 12 VPP LE 2v1

1499,-

6

Filtrační konvice 
Marella
s digitálním indikátorem 
výměny patrony,
barva: bílá nebo modrá, 
objem: 2,4 l

Filtrační patrony 
Maxtra

změkčuje vodu 
a odstraňuje z vody 

mechanické nečistoty, 
těžké kovy, chlor 

3 ks v balení

Skleněná 
konvice 
Caseo
objem: 0,6 l

Hrnek Tribeca
400 ml, 2 ks 99,90 Kč
Sklenice Colombian
260 ml, 2 ks 79,90 Kč
Sklenice Colombian
455 ml
1 ks

Sada čajová puntík
obsahuje šálek 250 ml,
konvičku 350 ml
1 sada

Kávomlýnek MKM 6003
rovnoměrné mletí kávy 

speciálním tříštivým nožem 
z ušlechtilé oceli, snadná 

obsluha, vysoká bezpečnost, 
příkon: 180 W 

1 ks34990
-50%699�  �

29990
-57%699�  �

12990
-23%169�  �

5990
-40%99�  �

19990

39990
-16%479�  �

Pro milovníky čaje a kávy

V limitované vánoční edici 2v1 najdete vedle 
výrobníku Sodastream rovněž úhledně zabalený 

dárek v hodnotě 500 Kč zdarma 
pro vás či někoho z vašich blízkých.

*Prodloužená záruka 6 let na základě registrace produktu.*Prodloužená záruka 6 let na základě registrace produktu.*Prodloužená záruka 6 let na základě registrace produktu.*Prodloužená záruka 6 let na základě registrace produktu.*Prodloužená záruka 6 let na základě registrace produktu.*Prodloužená záruka 6 let na základě registrace produktu.*Prodloužená záruka 6 let na základě registrace produktu.*Prodloužená záruka 6 let na základě registrace produktu.*Prodloužená záruka 6 let na základě registrace produktu.*Prodloužená záruka 6 let na základě registrace produktu.*Prodloužená záruka 6 let na základě registrace produktu.

Ochutnejte z našich příchutí. 750 ml za 149,- Kč
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7

Lahev na šlehačku
objem: 0,5 l, 

balení obsahuje: 
1× lahev na šlehačku, 

1× krytka na bombičky, 
3× dekorační trysky, 

1× čisticí kartáček
1 balení

Fondue
6dílný set na čokoládu, 
�   misky: 11,5 cm,
na čajovou svíčku
(není součástí balení) 

Jídelní sada Poema
z bílého porcelánu, moderní tvar a design,
lze použít do myčky na nádobí i mikrovlnné 
trouby, 16 dílů v sadě

Sada misek
sada 3 porcelánových misek na dřevěném 
podnose s nerezovými oušky, ideální pro 

servírování slaných i sladkých pokrmů, 
misky jsou vhodné do myčky na nádobí

1 sada

Zapékací forma
materiál: keramika
– obdélník 42 × 21 cm 249,90 Kč
– obdélník 33 × 21 cm 179,90 Kč
– obdélník 30 × 17 cm 149,90 Kč
– obdélník 20,5 × 12 cm
1 ks

Mísa skleněná
čtvercová s motivy
1 ks

-57%

na VYBRANÉ SKLO 
ZNAČKY CRYSTALEX

Platí od 12. 11. do 24. 12. 2014.
Ceny jsou uvedeny již po slevě. 

Sleva se nevztahuje 
na výprodejové a již 

jednou zlevněné 
zboží.

-25

59990
24990

-16%299�  �

9990

99990

7990

29990

Vánoce za příznivé ceny
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*Neplatí pro ISP: Bílina, Brno – Vaňkovka, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Nový Jičín, Praha – Harfa.8

Souprava 
příborů Gamma
24 dílů
1 sada Blok na nože

rozměry: 15 × 12 × 23 cm, 
špagetový systém, nůž lze 
zabodnout do jakéhokoli místa, 
bambusové dřevo

Sada nožů
5dílná sada s nepřilnavým 
povrchem, v dárkovém balení
1 sada

 
Nůž Profi  Line
řezná hrana je broušená do klínu, 
což zabezpečuje extra ostrost čepele, 
spojení s držadlem zaručuje optimální 
vyvážení nože 
– univerzální, 20 cm 299,90 Kč 
– santoku, 17 cm
1 ks

Mlýnek na koření
+ 4 kořenky, materiál: kvalitní nerez, vnitřní 

tělo mlýnku keramika, jednoduché ovládání 
– stačí jen otočit a mlýnek mele + 4 skleněné 

kořenky, objem každé 200 ml, pohon mlýnku na 
4 baterie AAA (baterie nejsou součástí balení)

1 sada

Deska krájecí
rozměry:
– 40 × 26 cm 249,90 Kč
– 36 × 24 cm 199,90 Kč 
– 30 × 20 cm 
1 ks

Pánev Vitapan
– �   28 cm 799,90 Kč
– �   26 cm 699,90 Kč
– �   24 cm 599,90 Kč

– �   20 cm
1 ks

Strojek na těstoviny*
ruční strojek 
pro přípravu těstovin

129990
-35%1999�  �

39990
-33%599�  �

24990
-28%349�  �

29990
-25%399�  �

17990
-28%249�  �

39990
na VÝROBKY ŘADY 

PRESIDENT 
Platí od 12. 11. do 24. 12. 2014.

Ceny jsou uvedeny již po slevě. 
Sleva se nevztahuje 
na výprodejové a již 

jednou zlevněné 
zboží.

-20

49990
-37%799�  �

29990

Vánoční nadílka do kuchyně

46K_Vanoce I_bez oken_NEW.indd   8 11/3/2014   7:48:58 PM



9

Sada tlakových hrnců Integra
7dílná sada tlakových hrnců INTEGRA, sada obsahuje: 
1 tlakový hrnec 6 l, 1 tlakový hrnec 4 l, 1 tlakovou poklici, 
1 skleněnou poklici, 1 těsnění, 1 stojan, 1 napařovák, 
tlaková poklice je vybavena regulačním i bezpečnostním 
ventilem, otočnou upínací svorkou, pracovní tlak 
72 – 88 kPa, bezpečný tlak 110 – 155 kPa, 
hrnce jsou vhodné na všechny typy 
varných desek včetně indukce, mají silné 
sendvičové dno
1 sada

Pekáč s poklicí 
objem: 8,5 l

Sada nerezového nádobí Tulip
nerez 18/10, masivní 3vrstvé sendvičové dno, 
je vhodná pro všechny typy sporáků
11 dílů v sadě

Pekáč skleněný 
Banquet Caseo
s víkem 
objem: 5,1 l

Kastrol s poklicí Style
vyrobeno z prvotřídní nerezavějící oceli, sklonerezová poklice 

opatřena silikonovým lemem, rychlé a rovnoměrné vaření na základě 
akumulačního přenesení tepla, masivní sendvičové dno, použití na typy 

sporáků: plynový, elektrický, halogenový, sklokeramický a indukční, 
lze mýt v myčce na nádobí

– 22 × 11,5 cm 599,90 Kč
– 16 × 7,5 cm 549,90 Kč

– 18 × 8,5 cm
1 ks

-37%

199990

79990

299990
-24%3990� �

19990
-50%399�  �

49990

Vánoce za příznivé ceny

3
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Konvice Sencor 
objem: 1,5 l, příkon: 2000 W, 3násobné 
bezpečnostní jištění, omyvatelný fi ltr 
pro zachycení nečistot
– SWK 1504RD (červená)
– SWK 1502BL (modrá)
– SWK 15064L (žlutá)
1 ks

Kávovar
objem: 1,2 l, příkon: 900 W, 

barva černá, ukazatel hladiny 
vody, odnímatelná nádoba

Varná konvice R-770
příkon: 2200 W, objem: 1,5 l, 
voda uvařená ve skleněné 
konvici je bez zápachu, modrá 
LED světelná indikace

Rychlovarná konvice 
objem: 1,2 l, nerez provedení, elektronická regulace 

teploty s možností nastavení na 50/60/70/85/100 °C, 
LED displej s průběžným zobrazením aktuální teploty 

po 1 °C integrovaný v rukojeti, zobrazení aktuální 
teploty vody i po dokončení varu (po dobu 30 min.), 

speciální režim intenzivního varu po dobu 3 minut 
na likvidaci mikroorganismů a bakterií, funkce 

udržování teploty po dobu 30 min., příkon: 2400 W
– SWK 1271 
– SWK 1274

1 ksKonvice nerez SWK 1780
objem: 1,8 l, retro design, celonerez 
provedení, příkon: 2000 W, 3násobné 
bezpečnostní jištění, vhodná i pro 
sluchově postižené zákazníky (světelná 
indikace provozu), fi ltr pro zachycení 
nečistot

Konvice varná R-748 nerez
příkon: 2000 W, objem: 1,7 l, 
nerezové ploché dno, fi ltr proti 
vodnímu kameni, oboustranný 
vodoznak, automatické vypnutí 29990

-25%399�  �

29990
-25%399�  �49990

-37%799�  �

99990
-33%1499�  �

39990
-20%499�  �39990

-33%599�  �

Kvalitní spotřebiče pod stromek
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Odšťavňovač SJE 1005
příkon: 700 W, nádoba na dřeň

o objemu: 1,5 l, 2 rychlosti, 
široký plnicí otvor: 75 mm, 

nerezové fi ltrační mikrosíto, 
nerezové ostří

Rýžovar SRM 1500 WH
objem: 1,5 l, příkon: 500 W, 
funkce „Keep Warm“ 
(uchová rýži teplou až 6 hodin)

Toustovač STS 110
vhodný pro přípravu silných
i tenkých toastů, časovač,
7 stupňů nastavení
intenzity opečení,
miska na drobky,
800 W

Sekáček SHB 4310
příkon: 300 W, nerezový sekací nůž, 

objem nádoby: 650 ml, 
gumová protiskluzová podložka

Elektrický 
citrusovač
objem: 1,2 l 

příkon: 40 W

Sendvičovač SSM-1100
pro přípravu 2 trojúhelníkových sendvičů, 
automatická regulace teploty, 
snadno čistitelné nepřilnavé pečicí plochy, 
příkon: 460 W, indikátor nahřátí

Tyčový mixér 
SHB 3320, 3322, 3326

barva: bílá, zelená, žlutá, příkon: 
400 W, 2 rychlosti s funkcí turbo,  

jemný start, odnímatelný nerez 
nástavec, příslušenství: nádoba 

na mixování s odměrkou (500 ml), 
očko pro zavěšení

1 ks

Konvice Sencor 
objem: 1,5 l, příkon: 2000 W, 3násobné 
bezpečnostní jištění, omyvatelný fi ltr 
pro zachycení nečistot
– SWK 1504RD (červená)
– SWK 1502BL (modrá)
– SWK 15064L (žlutá)
1 ks

99990

59990
-14%699�  �

24990
-16%299�  � 19990

-33%299�  �

39990

24990
-16%299�  �

39990
-20%499�  �

-25%

Vánoce za příznivé ceny
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Meteostanice Master
bezdrátová, hodiny řízené 
rádiem, funkce budíku,
předpověď počasí, ukazatel 
vývoje vnitřní a venkovní 
teploty, LED podsvícení, 
rozměry: 16,1 × 3 × 13,6 cm

Radiobudík SRC 310
s promítáním času na stěnu, natáčecí projektor času, AM/FM rádio, 

opakované buzení, buzení rádiem nebo zvukovým signálem, 
funkce vypnutí při usínání, automatické nastavení jasu displeje, 

zálohování hodin (baterie není součástí dodávky)

Baterie Energizer
– AAA 3 + 1 
– AA 3 + 1
1 balení
(= 14,98 Kč/1 ks)

Radiomagnetofon
přehrává CD/MP3/USB/SD, až 20 skladeb na CD 
nebo 100 skladeb na USB/SD, USB konektor pro připojení 
paměťového média (max. 32 GB), stereofonní FM/AM rádio
– SPT 228B6
– SPT 228OR
1 ks

Karta pro partu Vodafone
balíček 30 dní volání ZDARMA v síti Vodafone 
cena volání v Programu čtyřka 1,90 Kč/min
cena volání na ostatní čísla v síti Vodafone 3,50 Kč/min
cena volání do ostatních sítí v ČR 3,50 Kč/min
cena SMS do všech mobilních sítí ČR 1,90 Kč
cena MMS do všech mobilních sítí ČR 4,50 Kč
připojení na týden (FUP 60 MB) 49,41 Kč 
– na první týden ZDARMA
odměna za věrnost – při dobití nad 250 Kč 
2 dny SMS v síti Vodafone ZDARMA

Čelovka
7× LED, 3 režimy osvětlení, 
možnost naklápění světla69990

-30%999�  �

99990
-23%1299�  �

200,- 5990

49990

5990

Malé dárky pro velkou radost
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Bezdrátová myš 
Genius NS-6015 USB
vhodná pro obě ruce, 3 tlačítka, 
možnost použít AA i AAA baterii, 
výdrž na jednu AA baterii až 
10 měsíců

Repro Genius SP-S110
aktivní, 2.0
model Genius SP-U115 USB 
169,90 Kč
1 sada

Klávesnice Genius I220
tenká multimediální klávesnice ve stylu výrobků 
Apple, nízký zdvih a odpor kláves, lesklý černý 

povrch, 10 multimediálních kláves, USB 2.0 

Chladicí podložka Trust
chladicí podložka pro notebook, 

max. 17,4", s 5 stupni výšky, 
se 2 ventilátory a bytelnou 

hliníkovou výstelkou

Headset Genius
ideální řešení pro 
internetovou komunikaci, 
nastavitelná velikost 
a měkké náušníky zajistí 
maximální pohodlí a díky 
nastavitelnému mikrofonu 
vás druhá strana uslyší 
čistě a srozumitelně
– HS 400A 239,90 Kč
– HS 200C
1 ks

Flash Kingston
– 16 GB 249,90 Kč
– 8 GB
1 ks

SD karta Kingston
– 16 GB 249,90 Kč
– 8 GB 139,90 Kč
– 4 GB
1 ks

Kamera do auta 
Quer

záznam ve formátu AVI, 
v režimu 640 × 480 px, 

slot na SD kartu, 
rozměry: 106 × 60 × 32 mm, 
příslušenství: držák do auta, 

nabíječka do auta, USB kabel, 
barva: černá

Baterie Energizer
– AAA 3 + 1 
– AA 3 + 1
1 balení
(= 14,98 Kč/1 ks)

24990

44990
-18%549�  �

16990
-15%199�  �

26990
-10%299�  �

9990

14990
-11%169�  �

9990
-23%129�  �

49990
-16%599�  �

Vánoce za příznivé ceny
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Vysoušeč vlasů
příkon: 1800 W, 2 teploty, 
3 rychlostní stupně, 
ergonomický design, difuzér

Vysoušeč vlasů 
Remington D5000
příkon: 1800 W 
3 rychlosti

Přístroj masážní SFM 3868 Sencor
pro zlepšení prokrvení pokožky a krevního oběhu v oblasti 
chodidel, 3 úrovně nastavení, vibrační masáž, teplá lázeň 

+ bublinkový efekt, více než 400 stimulačních bodů, topné 
těleso zamezující poklesu teploty, masážní kartáček a kolečko

Žehlička na vlasy Remington S1450
nová úzká kompaktní žehlička, keramická plocha, vysoké nastavení 

teploty (až 215 °C), nahřátí za 30 sekund, LED indikátor zapnutí, 
plovoucí plochy pro snadné přizpůsobení pramenu, napětí pro 

celosvětové použití, délka kabelu: 1,8 m, otočný

Tlakoměr SBD 1470 Sencor
digitální, na zápěstí, 60 pamětí, oscilometrické 
měření, měří rozsah tlaku: 0 – 300 mmHg, 
srdečního pulzu: 40 – 199 tepů/min, velký LCD, 
automatické vypnutí, 2× AAA baterie

Zastřihávač vlasů HC70 Remington
sada 10 dílů, 4 hřebenové nástavce v délkách 
3 – 12 mm, titanové čepele o 300 % pevnější 
než ocelové – pro delší životnost a prvotřídní 
střih, páčka k nastavení délky střihu, hřeben, 
nůžky a štětec k očištění krku, lahvička s olejem

Horkovzdušná kulma 
SHS 7551
1000 W, 2 stupně nastavení 
teploty, 7 výměnných nástavců, 
funkce ionizace s antistatickým 
účinkem, závěsné očko

39990
-20%499�  �

39990
-20%499�  �

49990
-16%599�  �

24990

29990

49990
-37%799�  �

79990

Koupelna plná krásných dárků
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Mop parní 5v1
horká pára a vysoce absorpční návlek 
z mikrovlákna čistí a dezinfi kují, vhodný 
pro podlahy, koberce, okna, matrace, 
sedačky, potahy, napařování oděvů, zničí 
bakterie, roztoče, plísně, houby a vodní 
kámen, pratelné návleky, příkon: 1300 W, 
obsah nádržky: 400 ml

Kontaktní gril 
GR-2846
vhodný na přípravu grilovaného 
masa, ryb, zeleniny, sendvičů 
a dalších pokrmů, nerezový, 
2 grilovací plochy, příkon: 700 W, 
nepřilnavý povrch

Trouba SEO 2028
tři funkce v jednom: pečení v troubě, 

vaření na plotýnkách, grilování v troubě na jehle, objem 
28 litrů, možnost současného provozu trouby a plotýnek

Multipánev 
elektrická 

PZ-2964 Tristar
�   40 cm, odnímatelný kabel 

s termostatem

Elektrický ostřič nožů
příkon: 20 W, vybaven 
2 brusnými kotouči, 
brousí nože i nůžky

Trouba mikrovlnná 
SMW 2320

objem: 20 l, výkon: 700 W, 5 úrovní 
výkonu, funkce rozmrazování, 

30minutový časovač, akustická 
signalizace 

Elektrický uklízeč
akumulátorový, váha pouze 
0,9 kg, 7,2 V, 4 rotující kartáče, 
vhodný na všechny druhy 
povrchů, teleskopická tyč 

-20% 129990
-27%1799�  �

39990
-20%499�  �

39990
-42%699�  �

99990
-16%1199�  �

59990
-40%999�  �

49990

199990

Vánoce za příznivé ceny
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Sušák 
na prádlo
barva: růžová, modrá 
délka šňůr: 18 m

Žehlicí prkno
rozměry: 120 × 38 cm

Žehlicí prkno 
rozměry: 110 × 33 cm

Sušák na prádlo
délka šňůr: 20 m

Express systém
– náhrada k mopu
 149,90 Kč
– sada mop a kýbl
1 sada

Skládací schůdky
– 2 schody s gumovou rohožkou
– 2 schody barevné
1 ks

14990
-40%249�  �

59990
-50%1199�  �

39990
-50%799�  �

39990
-60%999�  �

79990
-42%1399�  �

29990
-40%499�  �

Kvalitně uklizená sváteční domácnost
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Clean twist 
Extra soft M 

+ náhrada ZDARMA
1 sada

Žehlicí prkno 
Fashion M plus

Osobní váha 
Jolly

Vysavač + mop na okna
oboustranný mop: 28 cm, vysává 
a leští okna beze skvrn, standby 
senzor pro maximální výdrž baterie 
(30 minut) maximální výkon
1 ks

Mop Piccolo + vědro 10 l
univerzální podlahový mop se 

ždímacím mechanismem, pro 
všechny druhy podlah, vč. dřevěných 
a plovoucích, snadné ždímání houby

Mechanický zametač 
Regulus supra
pro všechny povrchy, použití 
bez elektrické energie, aktivní 
gumový zametací kartáč, lze 
jednoduše vyjmout a opláchnout 
pod tekoucí vodou

Sušák na prádlo Pegasus
15 m, stabilní, s výklopnými bočnicemi, 
2 ks držáků na sušení drobného prádla, 
odolný proti rezavění, lze použít venku i uvnitř

Mop Picobello XL 
Cotton plus

1 balení

Při koupi mopu Picobello XL 
obdržíte prachovku Duster XL 

ZDARMA. Dárek je součástí 
balení.9999089990

-40%1499�  �

29990
-40%499�  �

39990
-60%999�  �

49990
-44%899�  �

149990

89990

49990

Vánoce za příznivé ceny

3
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Ložní povlečení 
mikrovlákno
hebké, hřejivé, nepouští vlákna, 
rozměry: 70 × 90, 140 × 200 cm, 
materiál: 100% mikrovlákno, 
barva: mix
1 ks

Set ručník, 
osuška, žínka

materiál: 100% 
bavlna, rozměry: 

50 × 100, 
75 × 140, 21 × 16 cm, 

různé dezény, 1 set

Prostěradlo mikrovlákno
materiál: 100% polyester
příjemné na dotek
rozměry: 
– 180 × 200 cm 399,90 Kč
– 90 × 200 cm
1 ks

Deka micro 
vzor: beránek, materiál: 100% polyester, 
hebká na dotek, rozměry: 150 × 200 cm, 
různé dezény 
1 ks

Ubrus vánoční
– ubrus: 85 × 85 cm 149,90 Kč
– napron: 37 × 86 cm 79,90 Kč
– prostírka: 28 × 43 cm
1 ks

RUBIN 
Deka rouno
barva: vínová, hnědá, šedá
rozměry: 150 × 200 cm
1 ks

49990
-50%999�  �

19990
-66%599�  �29990

-40%499�  �

29990
-50%599�  �

49990
-50%999�  � 3990

-50%79�  �

Hřejivé vánoční dárky
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Ložní povlečení 
mikrovlákno
hebké, hřejivé, nepouští vlákna, 
rozměry: 70 × 90, 140 × 200 cm, 
materiál: 100% mikrovlákno, 
barva: mix
1 ks

Ubrus vánoční
– ubrus: 85 × 85 cm 149,90 Kč
– napron: 37 × 86 cm 79,90 Kč
– prostírka: 28 × 43 cm
1 ks

Pyžamo pánské
– krátké, velikost S – XL 
249,90 Kč
– dlouhé, velikost S – XL 
1 ks

Župan 
– dámský
– pánský
materiál: 100% polyester 
velikost: S – XXL 
různé barvy
1 ks

Boxerky pánské 
velikost: M – XXL
2 ks v balení

Pyžamo dámské
– krátké, 
velikost: S – XL 249,90 Kč
– dlouhé, 
velikost: S – XL
1 ks

Kalhotky dámské 
velikost: S – XL
2 ks v balení

na VYBRANÉ VÝROBKY 
ZNAČKY EVONA

Platí od 12. 11. do 24. 12. 2014.
Ceny jsou uvedeny již po slevě. 

Sleva se nevztahuje 
na výprodejové a již 

jednou zlevněné 
zboží.

-30

29990
-25%399�  �

39990
-33%599�  � 19990

-33%299�  �

29990
-25%399�  �

12990
-23%169�  �

Vánoce za příznivé ceny
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Magnetické knížky
– Medvídek Pú 2
– Hello Kitty
– Cars 2
– Princezny 3
1 ks

Moje první kniha
– příroda

– barvy
– bagry
– vlaky

1 ks

Omalovánky 3D
– Disney princezny
– Cars
– Mickeyho klubík
– Hello Kitty
1 ks

Dětská leporela 
Hra na schovávanou
– se štěňátky
– s kachnětem
– s myšákem a kotětem
– s liškou a králíkem
1 ks

Leporela Otoč a najdi
– Procházka po lese

– Procházka po farmě
– Procházka po Africe

1 ks

Děti poznávají
– auta
– zvířata
– statek
– slova
1 ks

Kniha Hledej dvojici
– Já a moje máma
– Co jím a kde bydlím
– Barvy a tvary
1 ks

119,-
-20%149� �

159,-
99,-

159,-

149,-

199,-

149,- Dětská vánoční překvapení
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Knížky pro dívky
– Moje pohádková kabelka 199 Kč
– Moje nejtajnější tajemství 149 Kč
– Rozárka parádnice 149 Kč
– Rozárka ráda kreslí 149 Kč
– Rozárka ráda nalepuje 149 Kč
– Rozárka vybarvuje 149 Kč
– Jenom pro holky
1 ks

Knihy s puzzle
– Mláďata na statku
– Tajuplné bytosti
– Dinosauři
– Lexikon draků
1 ks

Pohádkové příběhy
– Velká kniha o mašince Tomášovi 249 Kč

– České Vánoce Josefa Lady 229 Kč
– České pohádky

– Krkonošské pohádky
1 ks

Knížky pro chlapce
– Rychlé Šípy ve Stínadlech

– Chata v jezerní kotlině
– Svorní gambusíni a jiné příběhy

1 ks

Knihy o domácím vyrábění
– Papír – umělecká tvorba a dekorace
– Pletené čepičky pro malé človíčky
– Navlékáme korálky
– Encyklopedie uzlů a technik drhání
1 ks

Šablony 
pro děti
– Kreslím ZOO
– Kreslím farmu
– Kreslím les
1 ks

Děti poznávají
– auta
– zvířata
– statek
– slova
1 ks

Interaktivní knihy
– Předškoláci 149 Kč

– Mláďata v lese
– Domečky v lese

1 ks

199,-
-33%299� �

249,-

99,-

199,-

99,-

99,-

99,-

Vánoce za příznivé ceny
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Old Spice
vánoční balíček 
obsahuje: tuhé deo 60 ml 
+ sprchový gel 250 ml
+ voda po holení 100 ml
1 balení

Dárkové balení 
pro muže
kazeta obsahuje: 
2× sprchový gel 250 ml 
1 balení

Nike Element Man
kazeta obsahuje: 
deo vapo 75 ml 
+ deospray 200 ml 
1 balení

Nivea 
kazeta Milk

kazeta obsahuje: 
tělové mléko 250 ml 

+ sprchový gel 250 ml
1 balení

Gillete 
ProGlide Manual

vánoční balíček obsahuje: 
strojek s 1 náhradní hlavicí 
+ 1 náhradní hlavice + gel 

75 ml + balzám 9 ml 
+ cestovní taška

1 balení

Palmolive Olivová 
zahrada

balíček obsahuje: 
sprchový gel 250 ml 

+ pěna do koupele 500 ml 
+ šampon 350 ml 

+ tekuté mýdlo 300 ml
1 balení

sprchový gel 250 ml 
+ pěna do koupele 500 ml + pěna do koupele 500 ml 

+ šampon 350 ml + šampon 350 ml 
+ tekuté mýdlo 300 ml

1 balení

29990
-25%399�  �

10990
-21%139�  �

23990
-20%299�  �

14990
-25%199�  �

37990
-15%449�  �

24990
-16%299�  �

na VÝROBKY ZNAČKY 
NIVEA VISAGE

Platí od 12. 11. do 24. 12. 2014.
Ceny jsou uvedeny již po slevě. 

Sleva se nevztahuje 
na výprodejové a již 

jednou zlevněné 
zboží.

-30

22

Kvalitní vůně pro celou rodinu
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Dove Pro Age
kazeta se šálou

kazeta obsahuje: 
sprchový gel 250 ml 

+ tělové mléko 250 ml 
+ krém na ruce 75 ml

1 balení  

STR8 On The Edge
kazeta obsahuje: 
ASL 50 ml + deospray 150 ml 
+ sprchový gel 250 ml 
1 balení

Axe Anarchy
kazeta s boxerkami
kazeta obsahuje: 
deospray 150 ml 
+ sprchový gel 250 ml
1 balení  

Adidas Pure 
Lightness woman
kazeta obsahuje: DNS 75 ml 
+ sprchový gel 250 ml 
1 balení

Elseve Fibralogy
kazeta obsahuje: šampon 250 ml 
+ balzám 200 ml + kúru 30 ml
1 balení

Playboy VIP men 
kazeta obsahuje: 

after shave 100 ml 
+ sprchový gel 250 ml 

+ deospray 150 ml
1 balení  

-25%
27990

-20%349�  �

21990
-18%269�  �

23990
-20%299�  �

19990
-20%249�  �

21990
-15%259�  �

25490
-15%299�  �na VÝROBKY 

ZNAČKY L’OREAL
Platí od 12. 11. do 24. 12. 2014.

Ceny jsou uvedeny již po slevě. 
Sleva se nevztahuje 
na výprodejové a již 

jednou zlevněné 
zboží.

-25 Vánoce za příznivé ceny
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Jameson 
+ 2 skleničky
40%, 0,7 l
(= 614,14 Kč/1 l)

Metaxa 5*
Home party pack 
38%, 0,7 l
(= 642,71 Kč/1 l)

Grant’s
– Grant ś Sherry Cask
– Grant ś Ale Cask
40%, 0,7 l
(= 385,57 Kč/1 l)

Tullamore Dew
dárkové balení

40%, 0,7 l
(= 571,29 Kč/1 l)

Johnnie Walker Red Label
+ skleničky
40%, 0,7 l
(= 571,29 Kč/1 l)

Ballantine’s 
+ 2 skleničky

40%, 0,7 l
(= 514,14 Kč/1 l)

Jim Beam White
+ miniaturky

40%, 0,7 l
(= 571,29 Kč/1 l)

42990
-21%549� �

26990
-30%389�  �

39990
-20%499�  �

35990
-20%449�  �

39990 39990

44990

Na zdraví veselých Vánoc 

46K_Vanoce I_bez oken_NEW.indd   24 11/3/2014   10:23:41 PM



25

Captain Morgan 
Spiced
+ korbel

35%, 0,7 l
(= 571,29 Kč/1 l)

Metaxa 5*
+ 2 skleničky
38%, 0,7 l
(= 528,43 Kč/1 l)

Jägermeister
+ 2 skleničky
35%, 0,7 l
(= 542,71 Kč/1 l)

Becherovka
+ 2 skleničky
38%, 0,7 l
(= 385,57 Kč/1 l)

Becherovka 
Lemond

+ 2 svítící panáky 
20%, 0,5 l

(= 359,80 Kč/1 l)

Baileys 
Original

+ sklenička
17%, 0,7 l

(= 628,43 Kč/1 l)

Russian 
Standard
40%, 0,7 l

(= 414,14 Kč/1 l)

39990
36990

-25%499� �

26990
-18%329�  �

28990
-26%397� �

-20%

17990

37990

43990

Vánoce za příznivé ceny
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Jubilejná
– hruška 40% 
– hruška s medem 30% 
– slivka 40% 
– čerešňa 40%
0,7 l
(= 285,57 Kč/1 l)

Cabernet Sauvignon 
Reserva

dárkový set
2× 0,75 l

(= 233,27 Kč/1 l)

Aperol
0,7 l + Prosecco
0,75 l
(= 275,79 Kč/1 l)

Royal Oporto 
Ruby 

+ 2 skleničky
19%, 0,75 l

(= 453,20 Kč/1 l)

J. P. Chenet 
Medium Sweet

Rouge 
+ 2 skleničky

0,75 l
(= 466,53 Kč/1 l)

Habánské sklepy
Modrý Portugal 

+ Sauvignon 
dárkové balení

2× 0,75 l
(= 119,93 Kč/1 l)

Gin Bleu D Árgent
+ 2 skleničky

0,7 l
(= 499,86 Kč/1 l)

Fernet stock 
dárkové balení
– 40% 0,5 l 
– citrus 27% 0,5 l
(= 419,80 Kč/1 l)

19990
-25%269�  �

39990

34990

33990

17990

20990

34990

Kvalitní sváteční přípitek
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Vážené zákaznice, vážení 
zákazníci, tímto bychom Vám rádi 
představili novinku v našem sorti-
mentu = 1.  Négociant, v ČR spol. 
Davinus. Négociant je francouzský 
termín pro obchodníka s vínem, 
který sestaví svou produkci, dohlíží 
zodpovědně na kompletní výrobu, 
podílí se na fi nalizaci a prodává 
výsledek pod svým vlastním 
jménem. My jsme se rozhodli jít 
přesně touto cestou a jako první 
na českém trhu vytvořit vlastní 
řadu Davinus, která bude mít náš 
rukopis a potěší Vás při každé 
příležitosti. Ochutnáte takto v je-
dinečné kolekci vína od vybraných 
špičkových moravských vinařství.

27

Davinus
pozdní sběr: 

– Pálava 149,90 Kč
– Tramín červený

– Sauvignon
– Ryzlink rýnský
– Rulandské šedé

– Chardonnay
– Muškát moravský

– Veltínské zelené
– Sylvánské zelené

0,75 l
(= 173,20 Kč/1 l)

Cabernet Sauvignon 
Reserva

dárkový set
2× 0,75 l

(= 233,27 Kč/1 l)

Bordeaux
dárkové balení
6× 0,75 l
(= 311,07 Kč/1 l)

Cavit italská vína
dárkové balení,
Merlot + Pinot Grigio
2× 0,75 l
(= 233,27 Kč/1 l)

Misiones de Rengo
dárkové balení 
Varietal Merlot

0,75 l
(= 159,87 Kč/1 l)

Mill Cellars
Shiraz + Chardonnay

duopack
2× 0,75 l, 

(= 166,60 Kč/1 l)

Cielo Prosecco
duopack

2× 0,75 l
(= 113,27 Kč/1 l)

Fernet stock 
dárkové balení
– 40% 0,5 l 
– citrus 27% 0,5 l
(= 419,80 Kč/1 l)

12990
-23%169�  �

34990

69990

11990 16990

34990

24990

Vánoce za příznivé ceny
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Lexus
různé druhy
500 g
(= 15,98 Kč/100 g)

Ferrero Rocher 
200 g
(= 49,95 Kč/100 g)

Orion Modré z nebe
103 g

(= 43,59 Kč/100 g)

Raffaello
150 g
(= 53,27 Kč/100 g)

PREMIUM 
Čokoláda
vybrané druhy
100 g

Orion Modré
z nebe košíčky

vybrané druhy
150 – 162 g

(od 55,49 Kč/100 g)

Griotte
358 g

(= 36,28 Kč/100 g)

7990
-11%89�  �

9990
-33%149�  �

4490
-25%59�  �

7990
-20%99�  �

3290
-23%42�  

8990
-21%114�  �

12990
-27%179�  �

Sladké a čokoládové svátky
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Milka Crispello
2 druhy

140 g
(= 28,50 Kč/100 g)

Skittles
2 druhy
174 g
(= 17,18 Kč/100 g)

Chupa Chups 
Big Babol

vybrané druhy
27,6 g

(= 32,25 Kč/100 g)

Milka Thank you
42 g

(= 54,52 Kč/100 g)

Mozartovy koule
148 g

(= 33,72 Kč/100 g)

Škatulky 
Elisen perníky
150 g 
(= 59,93 Kč/100 g)

Geisha čoko
vybrané druhy
100 g

3990
-42%69�  �

2990
-16%35�  �

890
-31%12�  �

2290
-23%29�  �

4990
-28%69�  �8990

-18%109�  �

2990
-30%42�  

-27%

Vánoce za příznivé ceny
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Dilmah balení čajů
Exceptional 
80 g
(= 249,88 Kč/100 g) 

Dárková kazeta maxi 
Majestic Tea

135 g
(= 117,78 Kč/100 g)

Teekanne 
dárková kazeta

4× funkční čaj 
+ hrnek s pokličkou

80 g
(= 224,88 Kč/100 g)

Pickwick 
3× Exclusive Moments
+ čajový set
95 g
(= 315,68 Kč/100 g)

Teekanne 
dárková kazeta

3× ovocný čaj + hrnek
130 g

(= 107,62 Kč/100 g)

Pickwick
3× DS čaj + čajový set
110 g
(= 236,27 Kč/100 g)

Dárková kazeta 
3× Pickwick čaj 
+ porcelánový hrneček
různé druhy
110 – 120 g
(od 124,92 Kč/100 g)

159,-

29990

19990

17990
13990

25990

14990

Zahřátí po zimních radovánkách

46K_Vanoce I_bez oken_NEW.indd   30 11/3/2014   10:15:29 PM



*Neplatí pro ISP: Bílina, Brno – Cejl, Brno – Vaňkovka, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Mladá Boleslav – Na Radouči, Olomouc, Praha – Harfa, Praha – PankrácNeplatí pro ISP: Bílina, Brno – Cejl, Brno – Vaňkovka, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Mladá Boleslav – Na Radouči, Olomouc, Praha – Harfa, Praha – Pankrác 31

Sáně plastové Sulov*
barva: černo-zelená, 
rozměry: 110 cm
1 ks

Kluzák na sníh
fl exibilní s madly, lehký 
a přenosný, rychlá jízda, 
zvýšená bezpečnost díky profi lům

Bob Sulov 
Funky double*

barva: modrá, zelená,
oranžová

1 ks

Brusle lední dětské
nastavitelné, velikosti: 30 – 41, 
různé druhy
1 pár

Bob Basic 
pevný plastový bob s brzdami, 
rozměry: 82 × 40 × 16 cm, 
nosnost: 35 kg, barva: červená,
modrá, žlutá, 1 ks

Alu skládací 
sáňky
lehká 
konstrukce

Kluzák na sníh 
nafukovací 
Snow Rider
rozměry: 100 × 100 cm, 
se sedákem, odolný materiál

Dětská lyžařská 
helma Kids
různé velikosti 

a barvy
1 ks

Kolo dětské MTM surf*
velikost 12", rám Hi-ten, přední brzda, torpédo, 
pro děti ve věku 3 – 5 let, chlapecké a dívčí
1 ks

Kolo Falcon 24“*
dívčí, chlapecké

řazení: Grip Shift
počet rychlostí: 15
brzdy: „V“ brzdy

1 ks

119990
-20%1499�  �

59990
-40%999�  �

49990
-23%649�  �

39990
-42%699�  �

16990
-22%219�  �

119990
-20%1499�  �

39990
-50%799�  �

49990
-23%649�  �

199990
-20%2499�  �

279990
-30%3999�  �

Zahřátí po zimních radovánkách
Vánoce za příznivé ceny
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Čajové pokušení
dárková kazeta
9× 5 sáčků
90 g
(= 133,22 Kč/100 g)

Jacobs Krönung 
Crema Gold
instantní káva
200 g
(= 64,95 Kč/100 g)

Dilmah černý čaj 
s příchutí, zelený
různé druhy
30 g
(= 156,33 Kč/100 g)

Jemča Kolekce
svátečních čajů

75 g
(= 73,20 Kč/100 g)

Eilles 
Gourmet Café

zrnková káva
500 g

(= 25,98 Kč/100 g)

Dárková 
kazeta Lipton 
Yellow Label

+ hrneček
150 g

(= 73,27 Kč/100 g)

Kuchyňské spotřebiče
Guzzini

Tassimo kapsle
vybrané druhy
112 – 264 g
(od 41,63 Kč/100 g)

12990
-43%229� �

4690
-21%59�  �

12990
-31%

129
189�  �

11990

549010990 10990
-15%129�  �

Navštivte nás také na www.interspar.cz. 
Tento katalog platí od středy 12. 11. do 24. 12. 2014 nebo do vyčerpání zásob. 

V tomto katalogu jsou použita ilustrační fota. Nabídka se může na jednotlivých hypermarketech lišit. Právo na tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeno. Odběr možný pouze v množství odpovídajícím potřebám jedné domácnosti. Distribuci tohoto letáku zajišťuje společnost COMBACO Post, s.r.o. ve spolupráci s Českou poštou, s. p. V případě problému 
s distribucí letáků se obracejte na reklamační linku: +420 281 080 429. Tento dokument není nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) ani výzvou k podání nabídky. Jde o dokument určený výhradně k marketingovým a propagačním účelům a důrazně se nedoporučuje, aby kdokoli činil jakékoli obchodní či jiné rozhodnutí výhradně na jeho základě. 
Pokud tak někdo přes uvedené varování učiní, stane se tak pouze na jeho vlastní odpovědnost a k jeho škodě. Interspar ve vaší blízkosti: • Bílina • Brno (Cejl, Galerie Vaňkovka, Vídeňská) • Česká Lípa • České Budějovice • Frýdek-Místek • Hradec Králové (Eurocenter) • Cheb • Jablonec (Rýnovka) • Jihlava (City Park) • Karlovy Vary (Varyáda) • 

Liberec • Litoměřice • Mladá Boleslav (Jičínská, Na Radouči) • Most • Nový Jičín (OC Tabačka) • Olomouc (Galerie Šantovka) • Ostrava (Dubina, Poruba) • Pardubice • Praha (Arkády Pankrác, Europark Štěrboholy, Galerie Harfa, Metropole Zličín, Park Hostivař) • Prostějov • Staré Město • Tábor • Teplice • Třebíč • Zlín • Znojmo. K46

EKO

 až 70 %
 sleva

200 Kč =2 body
12 bodů =

Akce platí v hypermarketech Interspar 
do 3. 2. 2015 nebo do vyčerpání
zásob v jednotlivých prodejnách.

Přijímáme , bezkontaktní 
platby a tyto platební karty

Vánoce za příznivé ceny

399 Kč
s 12 body

Kuchyňská váha

599 Kč
s 12 body

Rychlovarná konvice

699 Kč
s 12 body

Ruční mixér

749 Kč
s 12 body

Citrusovač

799 Kč
s 12 body

Toustovač

999 Kč
s 12 body

Elektrický mixér

1 699 Kč
s 12 body

Kontaktní gril
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