
2 x darovací poukaz 1
„2x dárkový poukaz. Celková hodnota 20 000 Kč. 
Poukaz od společnostni Comett plus na dovolenou 
dle vlastního výběru.“

Wellness pobyt Johanka 1 Wellness pobyt v Resortu Johanka u Kamenice nad 
Lipou pro 2 osoby na 2 noci.

Gril Veber 6

Gril na dřevěné uhlí Compact Kettle má 3x 
niklovaný grilovací rošt o průměru 47 centimetrů. 
Na takto velké grilovací ploše bez potíží připravíte 
pohoštění pro celou rodinu nebo skupinku přátel 
(6-8 osob).

Trampolína 3,66m vč. přísl. 1

Trampolína o rozměru 3,66 m. S touto trampolínou 
si užije celá rodina spousty zábavy a zdravého 
pohybu. Ochranná síť zajišťuje bezpečné dovádění 
Vašich dětí. Nosnost trampolíny je 150 kg. Stabilitu 
zajišťují 4 nohy.

Sekačka elektrická K 40 P 1
Tento model sekačky nás oslovil výborným sběrem, 
kvalitním zpracováním a ergonomicky upravenými 
madly, díky nimž je práce se sekačkou velmi 
pohodlná.

Strunová sekačka 
RT 1530D 500W 1

Ideální poměr hmotnosti a vysokého výkonu. 
Propracovaná ergonomie a vysoká variabilita 
zaručují maximální komfort při práci.

Myčka PW 136 C 1
Myčka PW 136 C je výkonná myčka, která bez 
jakýchkoliv problémů zvládne i náročnější práce, 
od mytí motorových vozidel a zahradní techniky, až 
například po čištění různých přístupových cest.

Pobyt v  Aquapalace Praha 1 Rodinná celodenní vstupenka do Aquapalace Praha 
s možností využití saunového světa.

Gril ETA 3 Elektrický raclette gril se 7 pánvičkami pro rodinné 
zapékání i grilování.

Sušička potravin ETA 3 Zdravé mlsání se sušičkou ETA Mariana. Má 5 
průhledných plátů pro okamžitou kontrolu.

Kávovar ETA 3
Kávovar, který vám zpříjemní ráno čerstvou 
překapávanou kávou až do objemu 1,5 l a udrží 
nápoj teplý až pod dobu jedné hodiny.
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Mobilní telefon 1

„Jste nadšenci do moderní technologie a chytrý 
telefon je samozřejmou součástí vašeho života? 
Pakliže pro vás představuje mnohem více než 
jen pomocníka pro zprostředkování hovoru, brzy 
se pro vás atraktivním mobilní telefon VIBE C 
proslulé značky počítačové technologie Lenovo. 
O jeho potenciálu napovídá již mimořádně výkonný 
procesor.

Kuchyňský robot PHILIPS 1
„Tento kuchyňský robot Philips Daily collection se 
vyznačuje kompaktním designem, k němuž patří 
mísa o objemu 2,1 l a nádoba mixéru o objemu 1,75 
l i celá řada vysoce výkonného příslušenství.“

Gril elektrický CONCEPT GE-3000 4
Elektrický kontaktní panini gril 4 v 1 Concept 
GE3000. Možnost BBQ grilování na rozevřených 
plotnách, praktický regulátor teploty, jednoduchá 
manipulace, snadná údržba.

Fotoaparát KODAK 1 Kapesní fotoaparát s velkým přiblížením.

Kuchyňský robot Sencor 4l 3
Kuchyňský robot Sencor s planetárním systémem 
míchání, regulací rychlosti a 4Iitrovou nerezovou 
mísou.

Vysavač ETA Canto 3481 90000 2
Podlahový vysavač ETA s extrémní sací silou 
vysaje každou i tu nejmenší nečistotu. Velký akční 
rádius vám dá volnost pohybu a nebudete muset 
přepojovat kabel.

Mikrosystém Philips BTM1360 7
Mikrosystém s CD CD, CD-R/RW, MP3-CD, FM rádio, 
20 převoleb, RMS 30W, Bass Reflex, LED displej, 
USB, bluetooth, vstup jack 3.5 mm.

Váha osobní AEG PW 5653BK 
elektronická analyzační 3 Elektronická koupelnová analyzační váha 

z nerezové oceli a skla.

Nůžky plotové Levita HT 600 2

„Plotové nůžky LEVITA HT600 jsou ideálním 
pomocníkem na stříhání živých plotů. Delší střižná 
lišta o délce 51 cm je předurčuje k údržbě větších 
ploch. Tento model je osazen motorem o výkonu 
600 W a výkonnou elektrickou brzdou. Největší 
výhodou daného stroje je polohovatelné zadní 
madlo (5 poloh).“

Spací pytel COLORADO 1
Lehký spací pytel s náplní Hollow Fibre, 
s dvoucestným zipem a možností volby strany zipu 
zaručí komfortní přespání v teple i při chladnějších 
jarních nebo podzimních nocích.

Bosch Tassimo Joy + kapsle 1 Kávovar na kapsle BOSCH TASSIMO s jednoduchou 
přípravou nápojů díky obsluze jednoho tlačítka.
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Ponorný mixér Hyundai 3 Tyčový mixér Hyundai HB 983 s příslušenstvím 
s plynulou regulací otáček.

Vysavač ruční 
Hyundai HVC 101 AKU 3

Akumulátorový ruční vysavač Hyundai. Vysavač 
pro suché i mokré vysávání, který je vybaven 
nabíjecí základnou s úchytem na zeď.

Žehlička PHILIPS 1 „Žehlička, Napařovací s kabelem, Žehlící plocha 
T-ionic Glide, Příkon 2600 W, Černá“

Espresso DOLCE GUSTO KRUPS 1
Jedinečný kávovar na kapsle Nescafé Dolce Gusto. 
Tlak 15 barů odpovídající profesionálnímu tlaku 
nutnému na přípravu pravého espresa.

Člun nafukovací SEHAWK 2 SET 1

Nafukovací člun INTEX Seahawk 2. Je určen pro 
dvě dospělé osoby. Tento model má 3 vzduchové 
komory včetně pomocné vnitřní komory. Člun má 
rychlonafukovací a rychlovyfukovací bostonský 
ventil na hlavní komoře - záchytný provaz po celém 
obvodu člunu.

Zavařovací hrnec 9l 1
„Zavařovací hrnec s vypouštěcím ventilem pro 
horké nápoje. Hrnec je ideální pro vaření nápojů, 
polévek aj. pokrmů, následně udrží teplotu 
pokrmů.“

Kuchyňský hrnec 2l 2
Hrnec z ušlechtilé oceli 18/10 leštěné do vysokého 
lesku je opatřen výlevným okrajem pro čisté 
vylévání uvařených jídel.

Kuchyňský hrnec 4l 2
Hrnec z ušlechtilé oceli 18/10 leštěné do vysokého 
lesku je opatřen výlevným okrajem pro bezpečné 
vylévání uvařených jídel.

Kuchyňský hrnec 6l 2
Hrnec z ušlechtilé oceli 18/10 leštěné do vysokého 
lesku je opatřen výlevným okrajem pro čisté 
vylévání uvařených jídel.

Stolní mixer Smootie Concept 8
„Umí snadno připravit nepřeberné množství 
zdravých nápojů přesně tak, jak je máte nejradši 
a navíc s vámi bude moci pořád být. Je proto vždy 
po ruce, stejně jako zdravé občerstvení!“

Rohnson žehlička 4
Nápaditá napařovací žehlička Rohnson R 332 
s nerezovou žehlící plochou a výkonem 2200 W. 
Výbornou funkcí je systém odvápňování Anti-Calc 
a samočištění Self-Cleaning.
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Power Bank GoGEN 
20 000 mAh - šedá/bílá 3

Záložní zdroj energie pro snadný a pohodlný 
způsob, jak si na cestách nebo ve volné přírodě 
zachovat i bez elektrické zásuvky dostatek energie 
pro Vaše elektrické zařízení + praktická funkce 
svítilny, napájení prostřednictvím klasického USB 
nebo micro USB konektoru.

Kuchyňský robot ETA Gratussino 
Bravo 0023 90040 3

Kuchyňský robot ETA GRATUSSINO BRAVO 0028 
90040 je velmi tichým a praktickým společníkem 
do vaší kuchyně. Má velmi bohaté příslušenství, 
díky kterému můžete šlehat, mísit, hnětat, mlít 
maso, plnit uzeniny a vyrábět masové kuličky 
Kebbe.

Epilátor Philips BRE650/00 2
„Epilátor, ergonomická rukojeť ve tvaru S, široká 
keramická epilační hlava, 2 rychlostní stupně, pro 
mokré i suché použití, osvětlení, bateriový pohon, 
8 kusů příslušenství.“

Holicí strojek Philips S5110/06 
série 5000 2 Holící strojek, hlavy Flex s otáčením v pěti směrech.

Zubní kartáček ORAL B 3
Rotační technolgie • čisticí hlavice CrossAction • 
7600 oscilačních pohybů za minutu • dvouminutový 
časovač • až 5 dní provozu na baterii

Meteostanice Hyundai WS 2303, 
barevný displej 3

„Meteorologická stanice s barevným LCD displejem 
a externím senzorem. Předpověď počasí, tendence 
barometrického tlaku, fáze měsíce, čas řízen 
rádiovým signálem.“

Nůžky aku POWER 1

„Akumulátorové nůžky ACCU 100 s hlavou, která se 
otáčí o 180° a dlouhou dobou provozu poslouží pro 
precizní zastřižení hran trávníků. Součástí nůžek 
jsou pojezdová kolečka pro konstantní výšku řezu. 
Pohodlný úchop zajišťuje ergonomicky tvarované 
držadlo s protiskluzovou úpravou.“

Nůžky na trávu LEWITA GS 1
Akumulátorové nůžky na trávu LEVITA GS 1300 
jsou praktickým pomocníkem pro každou zahradu. 
Jedná se o velmi lehké akumulátorové nůžky, které 
skvěle využijete při práci na vaší zahradě.

Bazének dětský Rectangular 1 Nafukovací dětský bazének s rozměry 
262 cm x 175 cm x 51 cm.

Varná konvice Electrolux EEWA 
5210 nerez 3 Rychlovarná konvice s možností položení konvice 

na základnu v jakémkoliv úhlu - plně otočný model.

Bezdrátová myš k PC 3 Velmi malý USB přijímač: vyčnívá z USB portu jen 
několik milimetrů.
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Pilsner Urquell sv. ležák 
5ti litrový soudek 10

BUDVAR B: ORIGINAL 
5ti litrový soudek 30

Staropramen sv.ležák 
5ti litrový soudek 27

Pilsner Urquell sv. ležák 
24 pack 0,5l plech 7

Bohemia Regent Premium 
sv. ležák 5ti litrový soudek 10

Bohemia Regent Premium 
sv. ležák 12 pack plech 0,5 l 15

Bohemia Regent Premium sv. 
ležák dárkové balení 6 x 0,33l 30

Coca Cola pack 4 x 0,33l 47

Gillette Fusion Proglide Justice 
League /strojek + 3 NH + gel 75 m 3

Venus Swirl /strojek + 3NH 
+ cestovní taška/ 3

Old Spice Whitewater / deo sprej 
150ml + sprch gel 250ml + clea 3
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Oral B Pro 750 Cross Action. 
Elektrický zubní kartáček 
+ cestovní pouzdro

3
„Elektrický zubní kartáček Oral B Pro 750 Cross 
Action Black + Travel Case vám dodá pocit 
profesionálně vyčištěných zubů.“

Ariel prášek White & Color 
5,25 kg / 70 PD BOX 5

Ariel gelové kapsle Color 56 ks 5

Dárkový koš Vitana 3

Dárkový koš Hamé 6 vizuál není k dispozici

Lehátko 4 Dřevěné zahradní lehátko s vtipným potiskem.

Dárková kazeta Pickwick 3

Dárková kazeta Tea Forte 1

Tričko Relax, Kšiltovka Tiger 4

Penál Kubík, Peněženka Kubík, 
Batoh Kubík 4
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