
za 3 000 bodů
•	 	kuchyňské	rukavice	Chňapka	s	magnetem
•	 	Studentská	pečeť	180g
•	 	káva	Jihlavanka	150g
•	 	rychloutěrka	jemná	40	×	40	cm
•	 	miska	melaminová	20	×	4,5	cm

za 15	000 bodů
•	 	fén	–	vysoušeč	vlasů
•	 	dětská	flísová	deka
•	 	sekera	universal	600g
•	 	nářadí	kolo
•	 	brousek
•	 	dětský	člun
•	 	džbánový	set	JUICE,	7	ks
•	 	pánev	wok
•	 	instant	Nescafé	classic	200g
•	 	Nutella	600g

za 5	000 bodů
•	 lopatka	zahradní	(úzká)
•	 	grilovací	uhlí	2,5	kg
•	 	dětský	míč	princezny
•	 	dětský	míč	globus
•	 	hrnek	keramický	350	ml
•	 	Bohemia	Regent	Premium 
sv.	ležák	3	×	0,33	l

za 20	000 bodů
•	 nůž	Fiskars
•	 	hopsadlo	Krtek	500	mm	skákací	míč
•	 	činky	2	×	0,75	kg
•	 	holicí	strojek
•	 	sušák	na	prádlo
•	 	meteostanice
•	 	dětský	deštník	Krtek
•	 	zahradní	nůžky
•	 	trekové	hole
•	 	kempingový	košík
•	 	mořské	plody	350g	Frutti	di	Mare
•	 	chladící	taška

za 10	000 bodů
•	 sněžný	talíř	SUPER	STAR
•	 holící	strojek	Gillette	Blue	3
•	 svačinový	box	dělený
•	 	sada	klíčů
•	 	láhev	na	pití	děstká	cars
•	 	láhev	na	pití	děstká	princezny
•	 	čelová	svítilna
•	 sada	sklenic	270	ml,	6	ks
•	 Ariel	20	dávek,	gel
•	 	Coca	Cola	4	pack	2	l

za 35	000 bodů
•	 	ruční	šlehač	
•	 	rychlovarná	konvice	
•	 	kuchyňská	váha
•	 	žehlička
•	 	Lego	Duplo	Záchranka
•	 	bezdrátová	sluchátka	s	mikrofonem
•	 	topinkovač
•	 	dětský	čajový	servis	a	sada	nádobí	v	tašce
•	 	sáně	Penquin
•	 	kulma	na	vlasy

Nabídka	těchto	dárků	platí	od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018 
Program pokračuje

Nabídka	platí	pro	členy	klubu	Top	Výhody

Dárky
pro stálé zákazníky

Hodnota dárku odpovídá příslušnému počtu nasbíraných bodů. podrobnosti na www.flopik.cz.



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

•	 	rýč	Fiskars
•	 	sendvičovač
•	 dětský	bazén
•	 	Victorinox	swisscard
•	 	univerzální	kapesní	nářadí
•	 	tlakový	hrnec
•	 	auto	Tatra	dětská
•	 	autíčko	na	dálkové	ovládání	RC	modely
•	 	Scholl	velvet	elektrický	pilník	na	nohy
•	 	Vileda	úklidový	mop
•	 	cestovní	termoska	a	ohřívač	lahví
•	 	univerzální	samoostřící	nůž	Tefal
•	 	eklektronická	chůva

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

•	mixér
•	 stavební	kolečko
•	 Husky	Batoh	sportovní
•	 dětský	digitální	fotoaparát		
•	 kočárek	pro	panenky	
•	 dětská	kuchyňka
•	 nůžky	na	živý	plot	aku
•	 	vrtačka	s	příklepem
•	měřič	krevního	tlaku
•	 elektrické	natáčky

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

•	 kávovar	NESCAFÉ	Dolce	Gusto	Piccolo
•	 	Lego	FRIENDS	41126	jezdecký	klub
•	 	Lego	CITY	60050	nádraží
•	 	balanční	podložka
•	 	gril	–	lávový	kámen
•	 	kosmetické	zrcátko	Sencor	podsvícené
•	 	elektrická	sekačka
•	 	autochladnička
•	 	zahradní	houpačka
•	 	ruční	vysavač	nečistot	Philips

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

•	 	kuchyňský	robot	
•	 	domácí	pekárna
•	 	odšťavňovač
•	 	autodráha	CARRERA	High	Flyer
•	 	holící	strojek	Braun	Series	3	–	3030s
•	 	stan	Husky
•	 	slunečník	Hecht

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

•	 vysavač	robot	
•	 vysavač	
•	 	dětské	auto	aku
•	 	tablet	Lenovo
•	 	trampolína
•	 dětská	koloběžka

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

•	 notebook
•	 set	zahradní	hliník
•	 zahradní	domeček
•	 TV	Sencor	81	cm	(32“)
•	 	jízdní	kolo
•	 	benzín	sekačka	s	pojezdem
•	 	stan	Husky	Brozer	5

za 50 000 bodů
•	 	rýžovar
•	 	autodráha	3D	Hasiči
•	 	stolní	hra	Dino	Dostihy	a	sázky
•	 	Zvířata	–	Velká	ilustrovaná	encyklopedie
•	 	mobilní	telefon	Alcatel
•	 	sluchátka	CellularLine	SCORPION
•	 	osobní	váha	s	měřením	tuku
•	 	zahradní	lehátko
•	 	bublifuk	Sekačka	na	trávník
•	 	žehlící	prkno

Ilustrační	foto

Hodnota dárku odpovídá příslušnému počtu nasbíraných bodů. podrobnosti na www.flopik.cz.


