
Nabídka dárků platí od 1. 4. 2016 do 31. 12. 2016
Nabídka platí pro členy klubu Top Výhody

Dárkypro stálé zákazníky

Ilustrační foto

za 3 000 bodů
•	 Studentská	pečeť	180	g
•	 Káva	Jihlavanka	150	g
•	 	Kelímek	plastový	0,24	l,	mix	barev 
(vydáváno	po	4	ks)

•	 	Whiskas	kapsičky	3+1 
(4	druhy	masa)

•	 Kakaové	kuličky	250	g
•	 Skořicové	čtverečky	250	g
•	 Kinder	vejce	/	Kinder	joy
•	 Arašídy	solené	400	g

za 20	000 bodů
•	 Nůž	Fiskars	
•	 Granule	Darling	10	kg
•	 Pekáč	skleněný	kulatý	5,1	l
•	 Sada	keramických	nožů	2	ks
•	 Sušák	na	prádlo
•	Mlýnek	univerzální	18	cm
•	Meteostanice
•	 Pánev	s	nepřilnavým	povrchem	24	cm
•	 Zahradní	nůžky	Fiskars
•	 Kempingový	košík
•	Mlýnek	elektrický	Culinaria	
•	 Domovní	bezdrátový	zvonek

za 5	000 bodů
•	 Coccolino	Blue	Splash	1	l
•	 Jar	citron	900	ml
•	 	Bohemia	Regent	Premium 
sv.	ležák	3×0,33	l

•	 	Miska	plastová	0,48	l,	mix	barev 
(vydáváno	po	4	ks)

•	 Sada	dóz	1,25	l	3ks,	různé	barvy
•	 Toffifee	125	g
•	Modrý	Portugal	0,75	l
•	Müller	Thurgau	0,75	l
•	 Palička	dřevěná	na	maso
•	 	Jídlonosič	plastový 
Apetit	3	díly

•	 Coca	Cola	Plechovky	4×330	ml	

za 10	000 bodů
•	 Lopatka	Fiskars	ruční
•	 Zahradní	konev	10	l
•	 Struhadlo	6	ti	stranné
•	 Flop	Tuzemák	0,5	l
•	 Sada	kuchyňská	zástěra	a	chňapka
•	 Sněžný	talíř	SUPER	STAR
•	 Ariel	20	dávek	gel
•	 Kofola	2	l,	6	ks

za 35	000 bodů
•	 Rychlovarná	konvice 1,5	l
•	 Kuchyňská	váha
•	 Žehlička
•	 Pánev	s	nepřilnavým	povrchem	28	cm
•	 Bezdrátová	sluchátka	s	mikrofonem
•	 Topinkovač
•	 Selfie	tyč	se	zabudovaným	bluetooth	
•	 	Dárková	sada	Gillette	pro	muže 
–	gel	na	holení	+	holící	strojek, 
popřípadě	jiná	kombinace	kosmetiky

•	 	Dárková	sada	Nivea	(Dove)	pro	ženy 
–	sprchový	gel,	tělové	mléko, 
popřípadě	jiná	kombinace	kosmetiky

•	 Dětské	boby	klasické	červené

za 15	000 bodů
•	 Fén	–	vysoušeč	vlasů
•	 Dětská	flísová	deka
•	 Sekera	univerzální
•	 Nůžky	na	drůbež
•	 Dětský	člun	modrý
•	 Forma	na	dort	/	bábovka
•	 Sada	příborů	24	dílná
•	 Brousek
•	 Koš	ratanový	38	l

za 75	000 bodů
nebo	37	500	bodů	a	doplatek	375	Kč

•	 	Sada	univerzálního	nádobí	10	ks
•	 	Sendvičovač
•	 	Tlakový	hrnec
•	 	Dětský	bazén
•	 	Fitness	náramek
•	 	Ruční	vysavač	nečistot	Philips
•	 	Auto	Tatra	dětská
•	 	Scholl	Velvet	elektrický	pilník	na	nohy
•	 	Vileda	úklidový	mop	–	set
•	 	ALBI	Skleník	naučná	hra
•	 	Vláčkodráha	Woody	Osmička 
s	elektrickou	mašinkou	40	dílů

•	 Gola	sada	32	ks	FESTA

za 50	000 bodů
•	 	Rýžovar
•	 Žehlící	prkno
•	 	NERF	Elite	Disruptor	+6	šipek
•	 	Play	To	Mluvící	a	zpívající	dětská	panenka	Terezka
•	 	Míčky	do	bazénu	200	ks
•	 	Mobilní	telefon
•	 	Klein	Bosch	Zahradní	náčiní	pro	děti
•	 Osobní	váha	s	měřením	tuku
•	 	Zahradní	lehátko
•	 	Holící	strojek
•	 	Houpačka	pro	malé	děti	barevná

za 100	000 bodů
nebo	50	000	bodů	a	doplatek	500	Kč

•	 Stavební	kolečko
•	 Kočárek	pro	panenky 
•	 Čistič	oken	
•	 Nůžky	na	živý	plot 	aku
•	 Vrtačka	s	příklepem
•	Měřič	krevního	tlaku	

za 150	000 bodů
nebo	75	000	bodů	a	doplatek	750	Kč

•	 	Kávovar	NESCAFÉ 
Dolce	Gusto	Piccolo

•	 Fiskars	nůžky	na	živý	plot
•	 Závěsné	křeslo
•	 Gril	–	lávový	kamen
•	 Elektrická	sekačka
•	 Vysavač 
•	 Zahradní	houpačka

za 200	000 bodů
nebo	100	000	bodů	a	doplatek	1	000	Kč

•	 Kuchyňský	robot 
•	 Domácí	pekárna
•	 Vakuovačka	potravin
•	 Smoby	Velká	pracovní	dílna	Black&Decker
•	 Sodastream	přístroj
•	 Slunečník	Hecht
•	 Binokulární	dalekohled	8	×	40

za 250	000 bodů
nebo	125	000	bodů	a	doplatek	1	250	Kč

•	 Vysavač	robot 
•	 	Dron	s	možností 
nahrávání	videa

•	 Stolní	telnis	vnitřní
•	 Tablet	Lenovo	7“
•	 Trampolína
•	 Samsung	Galaxy	J3	DS
•	 Zahradní	tunelový	foliovník

za 500	000 bodů
nebo	250	000	bodů	a	doplatek	2	500	Kč

•	 Dell	-	LED	monitor	24“
•	Merkur	M	8
•	 Notebook	4	GB
•	 Set	zahradní	–	hliník
•	 Huawei	P9	Lite	2017	Dual	SIM	Gold
•	 TV	Sencor	81	cm	(32“)
•	 Benzín	sekačka	s	pojezdem
•	Husky	Brozer	5

Hodnota dárku odpovídá příslušnému počtu nasbíraných bodů. podrobnosti na www.flop-potraviny.cz

Nabídka	těchto	dárků	platí	od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019 
Program pokračuje

Nabídka platí pro členy klubu Top Výhody

Dárky
pro stálé zákazníky


