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Mobilní telefon   
Nokia 215

Telefon klasické konstrukce s tlačítky, TFT dispsplejem 2,4“  
a  fotoaparátem. Je určený zejména pro volání a psaní sms, ale 
nabízí například oblíbené služby Facebook, Messenger, Twitter, 

Bing Search, MSN Weather nebo prohlížeč Opera Mini. 
116x50x12,9mm, 78,4g.

200 bodů

Elektro

Domácnost

Výbava kuchyně

Zahrada

Nářadí

Sport a volný čas

Hodinky

Cestování

Víno, alkohol

Pro děti

   Mobilní telefon  
Caterpillar CAT B25

Výjimečně odolný mobilní tel., který odolává 
pádům, prachu, mrazu a vodě 
(certifikace IP67). Odolný displej 2“. 
Vybaven je internetovým prohlížečem, 
2Mpix fotoaparátem, mp3 přehrávačem 
a dalšími standardními funkcemi jako 
svítilna a FM rádio. 

250 bodů
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  Multimediální přehrávač
EMGO 1610B

Kvalitní přenosný multimediální přehrávač s FM/AM rádiem 
podpora přehrávání MP3 souborů z USB Flash paměti, MicroSD karty. 

Reproduktor: 76.2 mm / 4 Ohm / 3W, teleskopická anténa, 3.5mm 
konektor, napájení : AC 230V/50Hz a baterie 3x1,5V typ C, 

Rozměr 210x139x53mm, hmotnost 635g.

200 bodů

   Radiobudík
Philips Clock radio AJ 3551 

Velký displej pro snadné prohlížení, nastavení času a budíku 
bez pokynů, digitální ladění SV/VKV s předvolbami, buzení 
zvukem oblíbeného rádia nebo signálem, jemné buzení 
se sílící hlasitostí.

200 bodů

   Bezdrátový teploměr
E0042

Digitální bezdrátový teploměr 
s možností zavěšení na zeď. 
včetně čidla (dosah až 100m). 
Funkce vnitřní a vnější teploty. 
Rozměr stanice 85x56x18mm, 
čidlo 68x49x20mm.

200 bodů
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   Meteostanice
Hyundai WS 2005

Meteorologická stanice Hyundai WS 2005 v šedém barevném 
provedení vás bude informovat nejen o vývoji počasí, ale také 
o vnitřní a venkovní teplotě a vlhkosti vzduchu. Meteostanice 
měří a ukládá hodnoty barometrického tlaku, včetně zobrazení 
tlakové tendence. Zobrazuje také přesný čas z vysílače.

200 bodů

   Meteostanice
E0503

Domácí bezdrátová meteostanice s dotykovým displejem a elegant-
ním designem. Hodiny řízené rádiem. Funkce: hodiny, budík, datum, 
vnitřní a venkovní teplota a vlhkost vzduchu. Pro až 3 čidla (1 čidlo 

součást balení), dosah 65m ve volném prostoru. 

250 bodů

   Elektronický 
foto-rámeček
Hyundai LF 817 

Šikovný multimediální fotorámeček  
s 8“ LCD displejem a rozlišením 
800x600px. Kromě fotek  
přehraje také videa i hudbu  
v MP3 z USB i SDHC/MMC  
paměťové karty.  

250 bodů
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   Multimediální přehrávač
EMGO TR533B

Přenosný multimediální přehrávač s FM rádiem a funkcí Bluetooth Handsfree. 
FM rádio s digitálním tunerem pro přesné naladění. Integrovaný mikrofon pro funkci 
Bluetooth Handsfree. Podpora přehrávání MP3 souborů z USB Flash paměti, 
MicroSD/TF karty, nebo bezdrátově pomocí připojení Bluetooth.

200 bodů

   Autorádio
Pioneer MVH-170UI

Autorádio Pioneer MVH-170UI je perfektním řešením pro poslech 
krystalicky čisté hudby. Přístroj je vybaven čtyřkanálovým zesilo-
vačem s tranzistory MOSFET. Funkce Advanced Sound Retriever, 
dokáže navrátit ztracené harmonické a dynamické detaily 
komprimovaným souborům. Čelní port USB umožní poslech 
hudby z klasických Flash disků či propojení k smartphone.

250 bodů

DVB-T přijímač  
Hyundai DVB 4H 631 PVR

DVB-T přijímač HD tuner, Menu a EPG v češtině, Timeshift, 
Nahrávání dig. TV vysílání, USB, HDMI, 1x scart.

200 bodů
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   Autokamera
Sencor SCR 2100 FHD 

Full HD záznamová kamera do auta vybavená objektivem  
s úhlem záběru 120° s IR osvětlením, G senzorem  
pro automatický záznam v případě nárazu a 2,7“ LCD displejem. 

200 bodů

   MP3 přehrávač
TRANSCEND MP710

MP3 přehrávač s vestavěnou pamětí 8GB, podporou formátů MP3, 
WMA, WAV a dalšími funkcemi jako je například krokoměr, fitness 
mód, FM rádio nebo diktafon. 

250 bodů

Alkohol tester  
V-net AL 5500

Osobní alkohol tester s krátkou dobou regenerace.  
Součástí přístroje je počítadlo provedených měření.  

Předností tohoto alkohol testeru je velký rozsah  
měření 0,00 – 4,00 promile. Životnost baterie  

je 200 až 300 měření.

250 bodů
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Rádiobudík   
E0112R

Radiobudík, kalendář, vnitřní teplota, 
2 budíky s funkcí SNOOZE

88x93x29mm, 108g.

200 bodů

  Bezdrátová sluchátka
Panasonic RP-WF830

Uzavřená sluchátka se základnovou dobíjecí stanicí,
která zaručuje dosah příjmu až 100m a výdrží až 20h. 

300 bodů

   Mobilní telefon   
iGET Blackview A5

Dotykový displej o velikosti 4,5“. 
Fotoaparát 5Mpix. 8GB, 1GB RAM. 
Operační systém Google Android 
Rozměr 129,9x63x9,5mm, 135g. 

300 bodů
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   Multifunkční tiskárna
HP Deskjet Ink Advantage 4535

Tiskárna multifunkční inkoustová A4, s WiFi pro tisk, kopírování 
a skenování. Bezokrajový a oboustranný tisk. Obsahuje černou a 
tříbarevnou ingoustovou kazetu. 445x367x128mm, 5,41Kg.

300 bodů

   Digitální fotoaparát
NIKON COOLPIX A10

Kompaktní fotoaparát se snadným ovládáním. 
Rozlišení 16.1Mpix, 5x optický zoom, záznam HD videa. 

350 bodů

  Externí disk 1TB
Adata HV 100

Přenosný externí 2.5“ disk s vyváženou kombinací funkčnosti a kompaktnosti, 
pro USB 3.0 rozhraní, G Shock senzor, hmotnost 151g.

300 bodů
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   Čtečka elektronických knih
GoGEN EREADER 1

Čtečka s displejem E-Ink 6“ a rozlišením 800x600px. Procesor Rockchip 600 MHz, 4GB úložné 
kapacity, možnost rozšíření o MicroSD karty. Podporované formáty: BMP, DJVU, EPUB, FB2, GIF, 
HTML, JPG, MOBI, PDF, PNG, RTF, TXT. Rozměr 170x120x8mm, 230g.

300 bodů

    Ruční skener
CONRAD Mobilní skener New Generation

Skener Conrad Comfort rychle a snadno digitalizuje nejrůznější 
dokumenty a tiskoviny, snadno naskenuje i předlohy, se kterými 
mají běžné stolní skenery problém, např. knihy v silné vazbě. 
Rozlišení až 900dpi, barevná hloubka 24 Bit, MicroSD 2GB, 
USB 2.0, rozměr 256x31x30mm, 164g.

400 bodů

Chytré hodinky  
Kronoz ZEWATCH 3

Tyto jedinečné hodinky umožní rychlou kontrolu SMS zpráv 
i hovorů vašeho telefonu. Handsfree volání, streamovaní hudby. 

Sleduje vaši denní aktivitu, kvalitu spánku a vytváří 
statistiky pomocí mobilní aplikace.

300 bodů
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   Autokamera
BRAUN B-Box T4

Kamera do auta s Full HD záznamem, 1080p rozlišení při 
30 snímcích za sekundu. Širokoúhlý 120° objektiv.  
G-Senzor, automatické cyklické nahrávání.

300 bodů

Meteostanice   
WS 6828BKS

Barevný inverzní displej 168x92mm. Funkce: čas, datum, 
vnitřní a vnější teplota, vlhkost, budík, předpověď počasí, 

tlak, paměť hodnot. Bezdrátové vodě-odolné čidlo. 

400 bodů

Sluchátka   
KOSS sluchátka PRO3AA

Profesionální studiová sluchátka, rozsah 15 – 20.000 Hz, 
zkreslení: pod 0.1 %, hmotnost 300g, délka kabelu 2.5 m.

300 bodů
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Tablet 7“   
TABLET ALLVIEW AX501Q

Dotykový displej 7“, 1024x600px, 1.3GHz Quad-Core, 
RAM 1GB, vnitřní paměť 8GB, Android,   

192x109x10mm, 254g.

300 bodů

   Čtečka elektronických knih
Pocketbook 624 Basic touch

6“ E-Ink černobílý dotykový displej, 600 × 800px. 16 odstínů 
šedi, 256MB RAM, 4GB, 1GHz. Podporované formáty: EPUB 
DRM, EPUB, PDF DRM, PDF, FB2, FB2.ZIP, TXT, DJVU, HTML, 
DOC, DOCX, RTF, CHM, TCR, PRC (MOBI), JPEG, BMP, PNG, 
TIFF. 174,4x114,6x8,3mm, 191g. 

400 bodů
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Skartovač    
Fellowes M7 C

Skartuje dokumenty s malými svorkami, 
sponkami, a také kreditní karty, 

kombinovaný způsob řezu, 
stupeň utajení 2.

400 bodů

   HD autokamera
MIO MiVue C330 - Full HD 

Autokamera s HD záznamem 1080p, pozorovacím 
úhlem 130°, GPS záznam, 3 osý G-senzor, 
automatické nahrávání a fotografickýrežim.

500 bodů

   LCD Monitor 21.5“
ASUS MT 21.5” VS228DE 

21.5“, Full HD a vysoký kontrastní poměr 
50000000:1, rozlišení 1920x1080px, 
doba odezvy 5ms, Jas 200cd/m2, 
vertikální úhel pohledu 65°, 
horizontální úhel pohledu 90°. 
Naklápění v rozsahu 25°, 
D-Sub, 3.8kg.

400 bodů
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Digitální fotoaparát   
Canon IXUS 175

Kompaktní digitální fotoaparát s rozlišením 20Mpix a 8x optickým zoomem. 
velikost displeje 2.7“, nahrává ozvučené HD video 720p, mechanický stabilizátor obrazu

95.2x54.3x22.1mm, 128g.

500 bodů

   Laserová ČB multifunkční tiskárna A4
Xerox Phaser 3025Bi

Černobílá laserová tiskárna A4, rozlišení tiskárny 600x600px, USB, WiFi, 
max. 20 stran/min., první strana za 8.5 sekund, rozlišení skeneru 600dpi. 
Až 15000 str./měsíc, paměť 128MB, zásobník na 150 listů
331x215x188mm, 4.1kg. 

400 bodů

   Satelitní přijímač 
GoSat 7060

FULL HDTV satelitní přijímač s možností nahrávání na externí USB/
HDD. Skylink Ready s podporou FastScan a automatickým vyhledáním 
domovského TP.

500 bodů

   HD autokamera
MIO MiVue C330 - Full HD 

Autokamera s HD záznamem 1080p, pozorovacím 
úhlem 130°, GPS záznam, 3 osý G-senzor, 
automatické nahrávání a fotografickýrežim.

500 bodů
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   Tablet 7“  
Samsung Galaxy Tab A SM-7280

Quad Core 1.3GHz, dotykový 7“ 1280x800, RAM 1.5GB,  
interní paměť 8GB, microSDXC až 200GB, WiFi, Bluetooth, 
GPS, 2x kamera 5MPix + 2MPix, microUSB, Android 5.1

700 bodů

   Navigace
Mio Spirit 5400 
Full Europe

Navigační systém GPS, 
doživotní aktualizace map. 
4.3“ displej 480x272px, 
3D náhled při navigaci, 

400 bodů

   Navigace
TomTom START 40

Navigační systém GPS, 
doživotní aktualizace map 
4.3“ displej 480x272px, 
3D náhled při navigaci, 

700 bodů

Mobilní telefon   
Acer Liqiud Zest LTE DS

LCD 5“, Dual SIM, čtyřjádorový procesor 1,3GHz,  
1GB RAM, 8GB. 8Mpix fotoaparát, Android. 

600 bodů
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   Mikrosystém
X-EM 22

Výkon zesilovače 30W, 2kanálové, širokopásmové  
reproduktory 2x15W, FM, CD-R/RW, MP3 WMA z USB, 
jednotka 180x121x247mm, reproduktor 145x215x180mm.

700 bodů

Sluchátka   
Sennheiser Momentum 

ON EAR/M2

Stylová sluchátka s vynikající kvalitou zvuku.  
Odolná skládací konstrukce, odolná nejen mechanicky, 
ale i vodě a potu. Integrovaný ovladač s všesměrovým 

mikrofonem umožní snadné využívání  
s mobilními telefony a přehrávači.

700 bodů  

   LED TV 52cm   
GOGEN TVF 22266

Úhlopříčka 56cm (22“), rozlišení Full HD (1920 x1080px), 
TV tuner: DVB-T/DVB-C, CI+ slot, možnost nahrávání  
na externí disk

700 bodů
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   Tablet 10,1“
Acer Iconia B3-A20B

Displej s rozlišením 1280x800px, úhlopříčkou 25,7cm 
a s podporou technologie IPS. Čtyř-jádrový procesor 
1.3GHz, RAM 1GB, vnitřní paměť 16GB, fotoaparát 
5Mpix a 2Mpix. 259x168x9,5mm, 550g.

900 bodů

   Full HD digitální kamera
SONY HDRCX240EB

Full HD digitální videokamera 1920x1080px, 
optická stabilizace obrazu, 27x optický zoom, 

záznam na MicroSD karty,  HDMI vstup, 
2.7“ displej, 54x59.5x128mm, 190g.

800 bodů

   LCD Monitor 24“
24” Acer S242 HLCbid

1920x1080px, 
16:9, doba odezvy 5ms, 
Jas 250cd/m2, úhel
pohledu 176°, HDMI. 

800 bodů
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   Barevná laserová tiskárna A4
Canon i-SENSYS LBP7100CN

Barevná tiskárna formátu A4 s profesionálním čb. i bar. tiskem, rychlost 14 str./min., rozlišení 
tisku až 1200dpi, paměť 64MB, zásobník 150 listů, USB port, 40.6x25.5x45.4cm, 17.2kg. 

800 bodů

   Multifunkční barevná inkoustová tiskárna A4/A3
BROTHER MFC-J5620DWYJ1

Oddělené inkoustové náplně, zásobníky na A4/A3, fax. rozlišení tisku 
až 1200dpi., paměť 128MB, USB port, LAN, WiFi, tisk duplex na A4, 
rozlišení skeneru 2400dpi. 49x34.5x24cm, 11.7kg. 

800 bodů

Notebook   
Acer Aspire R11 Cloud

Notebook s 11.6“ LED dotykovým HD displejem 1366x768px. 
Čtyř-jádrový procesor 1.6GHz, 2GB RAM, SSD 64GB, WiFi,  

BlueTooth, 2 porty USB, HDMI.

1000 bodů
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Mobilní telefon 4.5“  
Samsung G389F Galaxy Xcover 3

Vysoce odlný mob. tel. proti prachu a vodě, 
čtyř-jádrový procesor 1.3GHz, 

1.5GB RAM, fotoaparát 5Mpix, 
vnitřní paměť 8GB, LTE, 

132.9x70.1x10mm, 154g.

1000 bodů

   Mobilní telefon 5.7“
Microsoft Lumia 640 XL Dual SIM

Mobilní tel. 5.7“, rozlišení 1280x720px, 
čtyř-jádrový procesor 1.2GHz, 1GB RAM, 

fotoaparát 13Mpix, Win Phone 8.1, 
pro dvě SIM karty, vnitřní paměť 8GB, 

157.9x81.5x9mm, 171g. 

1000 bodů

   Navigace
TomTom Start 60 Europe 
Traffic Lifetime

Navigační systém GPS, doživotní 
aktualizace map, 6“ displej 
800x480px, 3D náhled při 
navigaci, asistent jízdních pruhů.

1000 bodů
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   Digitální fotoaparát
Nikon COOLPIX B500

Kompaktní fotoaparát 16Mpix, 40x optický zoom, 
3“ výklopný monitor LCD, Full HD video, WiFi, 
funkce SnapBridge, rozměr cca 114×78.3×95 mm 
542g, AA baterie. 

1100 bodů

   Síťový přehrávač
Popcorn Hour VTEN

Multimediální centrum s výkonným procesorem a 1GB RAM, 
pro skvělé zážitky při přehrávání multimédií z domácí sítě nebo 

internetu. 4K Ultra HD výstup, VXP video procesor pro lepší obraz, 
NMJ Media Jukebox, ovl. pomocí aplikace, GLAN, WiFi, HDMI 1.4, 

2× USB 2.0, eSATA port, SD slot.

1000 bodů

   Herní konzole PS4
PlayStation 4, 500GB

Tisíce her a filmů dostupné na  
síti PlayStation Network. 
Výkonný 8-jádorvý procesor,  
ovladač s DualShock 4. 

1300 bodů
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Odolný digitální fotoaparát  
OLYMPUS TG-850

Širokoúhlý 16-20Mpix, 5x optický zoom, výklopný LCD, Full HD,  
vodotěsný do 10m, nárazuvzdorný z výšky 2.1m,  

tlaku-vzdorný do 100kg, mrazuvzdorný do -10°C.

1200 bodů
Kvadrokoptéra AR. Drone 2.0  

Parrot AR.Drone 2.0

Kvadrokoptéra zaručuje vynikající letové vlastnosti. Tělo z karbonu,  
až 18 km/h. Dvě zabudované kamery, jedna v HD. Autopilot pro start  

a přistání. Ovládání přes váš mobil nebo tablet.  
Nahrávání videa v HD 720p, 30 FTP, širokoúhlí objektiv. 

1200 bodů

   Sportovní kamera
AC 200W ACTION CAM

Akční kamera s ovládacím náramkem,  
rozlišení videa: Full HD (30fps), 
fotoaparát 5Mpix, zorné pole 170°,  
možnosti ukládání na Micro SD,
výdrž baterie 2 hodiny, WiFi,  
vodotěsný kryt a další příslušenství

1000 bodů
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Tablet 8“  
Lenovo Yoga 2

Dotykový tablet Atom Quad-Core (1,86GHz), 8“  
1920x1200px WUXGA, Paměť 16GB, 2GB RAM,  

WiFi, Bluetooth, GPS, Android,  
až 18 hodin. 149x210x2.7-7mm, 400g.

1000 bodů

   LED Monitor 27“
HP EliteDisplay E271i LED MNT 

1920x1080px, 16:9, jas 250cd/m2, 
pozorovací úhel 178°, 7.7kg, 
doba odezvy 7ms, kloubové otáčení.

1200 bodů

   Tablet 10,1“   
Samsung 9.7 (SM-T555)

Dotykový displej s úhlopříčkou 9.7“ a rozlišením 1024x768 bodů, 4jádrový  
procesor s frekvencí 1.2GHz, 2GB operační paměti, 16GB interní paměti, micro-
SD slot (max. 128GB), WiFi, GPS, Bluetooth 4.1, 5 a 2 MP kamery,  
tloušťka pouze 7.5mm, OS Android 5 Lollipop.

1500 bod
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   Tablet 7,9“
Apple iPad mini 3

Malý rychlý dotykový tablet 7,9“, 2048x1536px, 
vrstva proti šmouhám, WiFi, vnitřní paměť 16GB, 
Apple A7, 1GB RAM, iOS. 

2000 bodů

   Notebook 15.6“
Notebook Lenovo IdeaPad G50-45

Notebook s dotykovou obrazovkou 15.6“, 1366x768, lesklý. Čtyř-jádrový 
procesor AMD 1.3GHz, 4GB RAM, pevný disk 1TB, DVD mechanika,

WiFi, HDMI, VGA, 3x USB, Win 8.1, 38.4x26.5x2.5cm, 2.5kg. 

2000 bodů

   LED Televize 80cm
Televize LG 32LF580V

Vychutnejte si detailní a ostrý FULL HD obraz na této SMART televizi 
s úhlopříčkou 80cm, 16:9 zobrazení 1920x1080px, WiFi, DVB-C/S2/T2, 
HbbTV, HDMI, energetická tř. A .

2000 bodů
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   Notebook 15.6“
Notebook Lenovo IdeaPad G50-45

Notebook s dotykovou obrazovkou 15.6“, 1366x768, lesklý. Čtyř-jádrový 
procesor AMD 1.3GHz, 4GB RAM, pevný disk 1TB, DVD mechanika,

WiFi, HDMI, VGA, 3x USB, Win 8.1, 38.4x26.5x2.5cm, 2.5kg. 

2000 bodů    Mobilní telefon 5.1“
Samsung Galaxy S6

Nadupaný mobilní tel. s displejem 5.1“ 
Super AMOLED 2560x1440px,  
8-jadrový procesor 2,1GHz, RAM 3GB,  
paměť 32GB, Android. 

2400 bodů

   LED Televize 123cm
Samsung UE49K5102

Ohromující barvy a skvělou zábavu si užijte s touto 
SMART televizí. Má Full HD rozlišení, 1920x1080px, 
DVB-T2/C, 2x HDMI 2, 1x USB.

2400 bodů

   Digitální zrcadlovka - tělo
Nikon D5300

Výborná digitální zrcadlovka, fotoaparát má rozlišení 24.2Mpix, 
WiFi, GPS, velký výklopný a otočný  monitor 3.2“, EXPEED4,  

video ve Full HD 50/60 FPS, vysoce kvalitní zvuk,  
39bodový AF systém, měření expozice, a mnoho dalšího. 

2400 bodů



   Holicí strojek
Philips PowerTouch PT727/16 

Systém ComfortCut pro jemné oholení, napájení aku/síť, 
LED indikátor, Antislip grip protiskluzová úprava, omyvatelný, 
holicí hlavy HQ8, až 45 min. provozu, 15 dní holení.

250 bodů

  Akumulátorový vysavač
ETA Verto 2442

Ruční vysavač, dokáže vysávat nejen prach a větší 
nečistoty, ale i rozlitou tekutinu. Napájení kvalitním 
12 V akumulátorem (provoz až 20 min.).

250 bodů

Elektro

Domácnost

Výbava kuchyně

Zahrada

Nářadí

Sport a volný čas

Hodinky

Cestování

Víno, alkohol

Pro děti
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   Čistič oken Leifheit + oboustranný mop
Leifheit 1 345 659

Čistič vysává a leští okna beze skvrn. Inovativní čištění oken díky elektrickému 
odsávání vody. Vhodný na klasická i střešní okna, zrcadla, sprchové kouty, 
dlaždice, na všechny rovné povrchy v domácnosti. 

250 bodů

   Žehlička
Philips Azur GC4870

Napařovací žehlička 2600W se systémem Steam tip umožňuje aplikaci  
páry i na obtížně příst. části oděvu. Žehlicí plocha SteamGlide je prvotřídní žehlicí  
plochou Philips. Lehká pro snadný pohyb. Automatické vypnutí při nepoužívaní přístroje. 

350 bodů

   Žehlička
Braun TexStyle 5 TS 505

Napařovací žehlička se safírovou žehlící 
plochou, příkon 2000W,  přesný parní 
ráz 1300g/min, systém odvápňování, 
samočištění, kabel 2m, 1,2kg. 

200 bodů
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   Vysavač podlahový
Bosch BSG6C110

Nový inovativní HiSpin Motor s aerodynamickými noži a perfektně kalibrovaným 
průtokem vzduchu pro velký sběr prachu s nízkou spotřebou energie. PowerProtect 
Systém. Příkon 750W, filtrační sáček o objemu: 4 l, automatické navíjení kabelu.

300 bodů

   Vysavač podlahový
ETA Orbito 1509

Bez-sáčkový vysavač ETA Orbito netradičního tvaru 
s cyklónovým systémem filtrace a motorem 1200W 

zaručuje účinné vysávání na jakémkoli povrchu. Napájení 
230V, objem nádoby na prach 1.5 l, hlučnost 80db, 

délka kabelu 5m, kovová teleskopická trubice.

400 bodů

Holicí strojek   
Philips SensoTouch RQ1145/16 

Akumulátorový vodě-odolný frézkový 
holící strojek pro suché i mokré holení. 

Systém GyroFlex 2D se snadno přizpůsobí 
křivkám tváře, systém DualPrecision oholí 

i to nejkratší strniště. Doba nabíjení 1 hod., 
doba provozu 45 min., LED kontrolky.

500 bodů



Ptáček bonus 2016  |  Domácnost  |  27

   Vysavač podlahový
ETA Canto 1481

ECO motor, tichý chod i velký akční rádius 10m řadí vysavač 
Canto mezi nejsilnější vysavače od ETY.  Vlastnosti: 
příkon 1400W, hlučnost 74dB, sací výkon až 530W, 
objem prachového sáčku 3 l, 2 ks mikrofiltru.

600 bodů

   Žehlička
ETA Tonale 0290

Chytrá žehlička s parním generátorem 
usnadní žehlení. Vlastnosti: příkon 
2400W, objem nádržky na vodu 1.7 l, 
délka kabelu 3m. Systém ANTI CALC 
zabraňuje usazování vodního kamene.

700 bodů

   Vysavač podlahový   
Electrolux ULTRACAPTIC 

ZUCDELUXE

Bez-sáčkový vysavač o příkonu 1400W. 
Kapacita nádoby 1,8 l, Multicyklonová 

technologie, elektronická regulace 
výkonu, OLED display, kabel 7m.

1200 bodů
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  Automatická Pračka na 6kg
Whirlpool AWO/C 6304

Pračka v energetické třídě A+++, kapacitou prádla 
6kg, 1200ot./min., 6.smysl Colours, roční spotřeba 
energie 127kWh, roční spotřeba vody 8200 l, 
hlučnost při praní/odstřeďování 59/75dB.

1200 bodů

   Automatická pračka 
na 6 kg
Zanussi ZWQ61215WA 

Shora plněná pračka s příkonem 
2200W a kapacitou praní 6kg. 
Energetická třída A++, 1200ot./min., 
hlučnost při praní 58dB, 
hlučnost při odstřeďování 78dB, 
roční spotřeba energie 172kWh,
roční spotřeba vody 9790 l.

1500 bodů

Mobilní klimatizace   
Sencor SAC MT9012CH

Mobilní klimatizace s 5 režimi provozu, 
chlazení, odvlhčování, ventilátor, topení, 

IQ režim. Dálkové ovládání, automa-
tický režim. příkon 2640W, en. tř. A. 
269x270x480mm, hlučnost 54 dB. 

1500 bodů
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   Robotický vysavač
ETA Bolero 1490

Dvojitý rotační kartáč zvyšuje účinnost na kobercích a dva postranní 
kartáče efektivně uklidí kolem stěn. Čas úklidu až 90 min., vlastnosti: 
doba nabíjení akumulátoru cca 3–4 hodiny, objem nádoby na prach 0.5 l, 
příkon 19W, hlučnost 60 dB.

1500 bodů

   Automatická pračka
LG F82A8TD

14 pracích programů, dotykový LED displej, 
Direct Drive motor, energetická tř. A+++ 
kapacita na 8kg prádla, 1200ot./min.,
hlučnost při praní 54dB,
hlučnost při odstřeďování 72dB.

2400 bodů

Sušička prádla  
Whirlpool AHIC 892

Kondenzační sušička až na 8kg prádla, energetická tř. A++,  
program 6. smysl InfiniteCare zaručuje proschnutí prádla a vynikající péči o tkaniny.

2400 bodů



   Kávovar
ETA Inesto 3174

Rychlá a pohodlná příprava kávy. Příkon 900W, 
max. objem 1.5 l, digitální displej, skleněná 
konvice s víkem, bezpečnostní tepelná pojistka, 
funkce DRIP STOP zabraňuje odkapávání, 
vyjímatelný filtr na kávu. 

200 bodů

   Kávovar 320 ml   
Tescoma MONTE CARLO

Elegantní kávovar z prvotřídní nerezavějící 
oceli vynikající pro přípravu kávy espresso. 

Objem: 340 ml, výška 19cm.

200 bodů

Elektro

Domácnost

Výbava kuchyně

Zahrada

Nářadí

Sport a volný čas

Hodinky

Cestování

Víno, alkohol

Pro děti
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   Sada kořenek 16 ks
Tescoma Season

Sada 16 skleněných kořenek  
v dvoupatrovém otočném plastovém  
stojánku. Klasika v luxusním provedení  
na váš jídelní stůl nebo kuchyňskou linku. 

200 bodů

  Sada nožů Solingen 3 ks
Vysoce kvalitní vyvážené nože 12, 18 a 20 cm.   

300 bodů

   Pánev ø26 cm
Tescoma i - Premium 26cm

Pánev o průměru 26cm s indukčním dnem z nerezavějící 
oceli a vysoce odolným adhezním povlakem. Vhodná 

na všechny typy varných desek včetně indukce.  

200 bodů

  Filtrační konvice 1.4 l   
Brita Elemaris Cool Meter

Filtrační konvice  BRITA redukuje 
obsah chloru, vodního kamene, 
organických nečistot, některých 

pesticidů a těžkých kovů. 
Objem 1.4 l filtr vody. 

200 bodů
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   Parní hrnec
ETA Steampot 0134

Pomocník pro rychlé a zdravé vaření, při němž  
potraviny neztrácejí svou přirozenou chuť a vitamíny. 
Objem 12.25 l, příkon 1000W, 3 transparentní nádoby 
na vaření, miska na vaření rýže 1.5 l, velmi rychlá  
a snadná příprava jídla.   

250 bodů

   Kuchyňský robot
Bosch MUM4405

Univerzální kuchyňský robot. 
Jednoduché a bezpečné použití, 
snadno se čistí - je možné mýt 
v myčce nádobí. Výkonný motor 500W, 
4 rychlostní stupně pracovní rychlosti 
od cca 25 do cca 12000 ot./min., 
kapacita zpracování 
až 1 kg mouky + přísady. 

250 bodů

   Toustovač
Tefal SM1552

Toustovač nerez, 700W, pevné pláty,  
nepřilnavý povrch plátů, světelná indikace 

připravenosti, možnost uzamknutí.

200 bodů
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   Ruční mixér a šlehač s mísou
Zelmer Robi 381.61

Ruční šlehač s pohodlným používáním a příslušenstvím včetně tyčového mixéru 
a rotační mísy se stojanem, šlehá, hněte, mixuje. Příkon 400W, 5 rychlostí, 
rotační mísa o objemu 3 l, pulzní spínač, turbo spínač, 2,7kg. 

250 bodů

   Rychlovarná konvice 1.7 l   
Philips HD9322 

2200W, 1.7 l, ploché topné těleso pro rychlé 
vaření a jednoduché čištění, omyvatelný filtr 

vodního kamene, světelný indikátor, 
jednoduché ovládání

250 bodů

   Automat na Espresso
Bosch Tassimo VIVY TAS1254

Kompaktní kávovar s moderním a nadčasovým 
designem. LED ukazatele, odnímatelná nádržka 
na vodu integrovaná na boční straně s objemem 
0.7 l, nízká spotřeba energie, tlak: max. 3.3 bar, 
příkon 1300W, automatický čistící a odvápňovací 
program. 

250 bod
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  Ponorný mixér
ETA Spesso 3015

Nerezový tyčový mixér s plynulou regulací, tichý, 
celokovový s bohatým příslušenstvím. Příkon 
700W, 10 rychlostí. Příslušenství: nerezový 
tyčový mixér, šlehací nástavec, pracovní plastová 
nádoba o objemu 0.8 l, sekáček 1.25 l, 2 víčka.

250 bodů

   Sušička ovoce
Guzzanti GZ 680

Sušička ovoce, zeleniny, bylin a 
masa s jogurtovačem. LCD display 
pro nastavení teploty sušení 
40-70°C, digitální časovač, 
ventilátor, 5+1sítí, příkon 350W.  

300 bodů

Výrobník sodové vody   
SodaStream JET 

Domácí výrobník sodové vody 
a perlivých nápojů. Objem nádoby 

0.9 l, možnost volby intenzity 
nasycení CO

2
, žádné baterie, 

žádná spotřeba el. energie.

300 bodů
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   Mikrovlnná trouba   
Zanussi ZFM20110WA bílá

Mikrovlnná trouba s objemem 19.6 l. Mikrovlnný výkon: 700W,  
5 výkonových stupňů pro mikrovlnný ohřev,  

vnitřní osvětlení, otočný talíř.

300 bodů

   Pečicí pánev
ETA 2160

Víceúčelová pánev pro zdravou přípravu potravin i bez použití tuků.
Objem 5.5 l, příkon 1800W, kvalitní nepřilnavý povrch,  

skleněné víko s nerezovou obrubou.

300 bodů

  Tlakový hrnec 6 l
BIO EXCLUSIVE+ 6l

Nerezový tlakový hrnec o objemu 6 l. Vybaven masivními  
rukojeťmi a třívrstvým sendvičovým dnem. Umožňuje vaření  
při nízkém nebo vysokém tlaku.

300 bodů
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  Automat na Espresso
Krups NESCAFÉ® Dolce Gusto™ Oblo KP110831

Dokonalý moderní design, manuální ovládání, plastový magnetický držák kapslí, 
možnost nastavení do 3 poloh podle velikosti šálku, tlak čerpadla 15 bar, 
1460W, pro horké i studené nápoje, objem nádržky 0.8 l, extrémně rychlý.

300 bodů

Zavařovací hrnec 27 l   
Hyundai PC 200

Pro 14 sklenic, objem 27 l, vybavený 
plynulým termostatem a 120 min. 
časovačem, v požadované teplotě 

udrží horké nápoje, guláš či polévky. 
Příkon 2000W.

400 bodů

Toustovač   
Tefal Snack Collection 

SW854D16

Vícefunkční přístroj 4v1, plotýnky na:
toasty, vafle, jednohobky, gril/panini.

výměnné desky jsou omyvatelné v myčce.
Dvě kontrolní světla teploty, 700W.

400 bodů
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   Odšťavňovač
Odšťavňovač Bosch MES3500

700W, 2 rychlostní stupně, dvojitý filtr, velký plnící otvor na celé kusy ovoce, 
velká nádoba 1.25 l, Micro sítko z nerezu , separátor pěny.

400 bodů

   Japonský nůž Yanagiba
Délka čepele 23cm, nový typ ostří je vhodný 
na krájení jemných plátků sushi, možnost nakrájení 
na ultra-tenké plátky. Včetně bambusové ochrany ostří.

400 bodů

   Mikrovlnná trouba
ETA Klasico 2208

Mikrovlnná trouba s objemem 20 l, výkonem mikrovln 700W a grilem, 
5 stupňů mikrovlnného výkonu, 8 volitelných programů, dětská pojistka.

400 bodů
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   Rychlovarná konvice 1.7 l 
Philips HD9384/20

Elektrická bezšňůrová konvice s objemem 1.7 l a příkonem 2400W. 
Funkce uchování teploty, indikátor jednoho šálku, 
čtyřnásobný bezpečnostní systém.   

400 bodů

   Kuchyňský robot   
Philips HR7762

Multifunkční kuchyňský robot s velkým množstvím 
příslušenství. Krájení, strouhání, výroba hranolek  

a drcení, minisekáček na ořechy a emulgační 
disk na majonézu, sekačí nůž, a mixér s mixovací 

nádobou o objemu 1.2 l, 2 rychlosti s pulzním 
spínačem, příkon 750 W.

400 bodů
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   Multifunkční hrnec
Hyundai MFC 03

Hrnec 8v1, můžete vařit v páře, zapékat i grilovat. 
Objem nádoby 5 l, použitelný objem 4 l, 

max. množství tekutiny 2.9 l. Příkon: 1500W.

400 bodů

   Elektrický gril
ETA Vital 1162

Klasický stolní gril s výměnnými deskami - kamennou  
nebo litinovou mřížkovanou, podle připravovaného pokrmu. 
1300W, světelná signalizace provozu.

400 bodů

   Ponorný mixér
Braun Multiquick 7 
MQ745 Aperitive

Prémiová černá/nerezová 
ocel, 1.25 l nádoba vše 
v jednom, unikátní nůž 
z nerezové oceli, sekací 
nástavec, nerezová metla, 
smart Speed – plynulá 
regulace rychlosti. Tichý 
motor s výkonem 750W.

400 bodů
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  Domácí pekárna
ETA Delicca 7149

12 programů připraví různé druhy chleba a pomůže 
s přípravou dortových korpusů či různých druhů těst,  
sekané, apod. Max. kapacita 1300g.

500 bodů

Mikrovlnná trouba   
Samsung Muse3 MS23F301EAW/EO

Mikrovlnná trouba s objemem 23 l, výkonem mikrovln 800W. 
LED displej, hodiny, max. doba vaření 60 min., 

otevírání dveří madlem, 6 stupňů výkonu.

500 bodů
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   Vinotéka
Vinotéka Hyundai VIN 6

Vinotéka kompaktních rozměrů i do menšího bytu až  
pro 6 lahví vína. Má snadné dotykové ovládání s LED displejem,  
tichý chod a nízkou spotřebu. Vnitřní objem 16 l.

500 bodů

  Remoska ø22cm
R22 GRAND Teflon® 4L

Remoska o ø29cm hloubka 11cm, 
objemem 4 l, je určena na 4 a více porcí. 
elektrické pečící víko, stojan, 
příkon jen 580W.

500 bodů

Sada hrnců 10 dílů   
Tefal Intuition A702SC84

S odolným třívrstvým dnem 
a skleněnými poklicemi s parním 

ventilkem. Použitelné na všech 
typech tepelných zdrojů včetně 

indukční varné desky. 

   vysoký hrnce s poklicí, 22cm
    hrnec s poklicí, 18, 20 a 24cm

    rendlík s poklicí, 16cm

500 bodů
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   Pekáč 8x28x28cm
ETA Titanium Plus 6950

Masivní pekáč o rozměrech 28x28x8cm 
a objemu 4.3 l s nepřilnavým povrchem 
s titanovou vrstvou a praktickou 
skleněnou poklicí pro dušení pokrmů.

600 bodů

   Odšťavňovač
ETA Fresher 0032

Nerezové provedení, silný motor se zpětnou vazbou, 
5 rychlostí a plynulá regulace otáček. Silný motor 

s příkonem 800W, max. 10.000 ot./min.

600 bodů

   Sada hrnců 11 dílů
 Tescoma Presto

Sada kvalitního nerezového nádobí se sklo-nerezovými poklicemi, extra silným 
sendvičovým dnem a ergonomickými úchyty vhodná pro všechny typy sporáků. 

Hrnec s poklicí ø24x15cm (7 l), ø20x10cm (3 l), ø18x9cm (2 l)
ø16x8cm (1.5 l), rendlík s nálevkou a poklicí ø14x7cm (0.75 l), pánev ø24cm.

600 bodů
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   Domácí pekárna
ETA Duplica Vital 2147 90010

Domácí pekárna s 13 předvolenými programy  
pro přípravu chleba, těsta, marmelády i s programem KVAŠENÍ. 
Příprava potravin až do 1.4kg, LCD displej.

700 bodů

   Fritéza
ActiFry GH806031

Přístroj s novou technologií, která umožňuje 
připravit 1,2 kg hranolků obsahujících pouze 
3% tuku s jedinou lžící oleje. 
Příkon 1400W, digitální displej.

700 bodů

Automat na Espresso   
 Krups CITIZ & MILK RED XN730510

Volně stojící espresso na kapsle, tlak čerpadla 19 bar, 
zásobník na mléko. Příkon 1710 W. 

800 bodů
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Odšťavňovač   
Tefal ZC500H38

Odšťavňovač dokonale 
odšťavní ovoce, zeleninu 

i bylinky. Jednoduché použití, 
snadné čištění a možnost mytí 

v myčce. Příkon 300W. 

1000 bodů
   Titanová grilovací pánev
Pininfarina 35x25/4.5cm, indukční

Titanová grilovací pánev 35x25/4.5cm je určena 
na přípravu různých druhů mas, zeleniny i kompletních pokrmů. 

Objem 3 l, na všechny typy sporáku.

1000 bodů

   Sada kuchyňských nožů Solingen 6ks
Gourmet 6ks

Špikovací nůž 12cm, nůž na rajčata 12cm, nakrajovací nůž 20cm, nůž 
na chléb 20cm, kuchařský nůž 20cm, ocílka 23cm a dřevěný stojan.

800 bodů
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Chladnička   
s mrazničkou 
Beko CSA24021

Objem chladničky 142 l, 
objem mrazničky 87 l, 

spotřeba el. energie 244 kWh/rok, 
mrazicí kapacita 5kg, LED vnitřní 

osvětlení, automatické odmrazování.

1200 bodů

   Myčka nádobí šířky 60cm
Beko DFN 6632

Až na 13 sad nádobí, spotřeba el. energie: 262 kWh/rok, spotřeba vody 
10 litrů, 6 programů: předmytí, mini 30, jemné 40, Eco 50, LCD displej.

1200 bodů

   Titanová sada nádobí
TITANO Enjoy Bordo

Špičková sada nádobí, kterou lze 
použít i na indukční desky. Obsahuje: 
zapékací hrnec 5.1 l, hrnec 3.8 l, 
pánev 2.2 l a skl. parní nástavbu. 

1500 bodů
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   Chladnička s mrazničkou
AEG S72300DSW1

Objem lednice/mrazničky: 184/44 l 
s automatickým odmrazováním 
chladničky a antibakteriální úpravou. 
Příkon 110W, spotřeba el. e. 0,46 W/h. 

1500 bodů

   Myčka nádobí šířky 60cm
Siemens SN25M883EU

Úsporná myčka v nerez provedení pro 14 sad nádobí s příborovou 
zásuvkou. Funkce VarioSpeed zajistí až o polovinu rychlejší mytí. 
Displej, 5 programů. 

2000 bodů

Automat  
na Espresso
Philips HD8847/09

Automatické espresso, tlak 15 bar., multifunkční displej, 
objem zásobníku na vodu/zr. kávu: 1,8 l/250g. 
Příkon 1850W, 0.5 l karafa na mléko.

2400 bodů
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   Chladnička s mrazničkou
Gorenje Superior NRK6192TX Inoxlook

Funkce 3D systém proudění vzduchu, LED display, Automatické 
odmrazování, rychlé mrazení s automatickým vypnutím. Mraznička 
objem 85 l, chladnička objem 222 l,  úsporná a bezpečná

2500 bodů

Chladnička s mrazničkou   
Bosch KGE36DW40

Úsporná A+++ lednice s ventilátorem. Oddělená regulace teploty pro chladící a mrazící část. 
Displej, LED osvětlení, objem chladnička/mraznička 215/89 l. 

3000 bodů



Velká štípací sekera  
Gardena 2800S

Nýtovaný nerezový kryt, ergonomicky tvarovaná násada 
pro příjemné uchopení a bezpečné držení. Určena 
pro snadné a účinné štípání, také dlouhých polen. 
2.8kg, délka 70cm.

250 bodů

Elektrické nůžky na živé ploty  
Bosch AHS 45-16

Příkon 450W, délka čepele 450mm, 
rozestup nožů 16mm, frekvence volnoběžných 
zdvihů 3400/min., hmotnost 2.6kg.

250 bodů

Elektro

Domácnost

Výbava kuchyně

Zahrada

Nářadí

Sport a volný čas

Hodinky

Cestování

Víno, alkohol

Pro děti
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   Teleskopické nůžky na větve
Gardena 650BT Comfort

Nůžky na větve s teleskopickými 
hliníkovými výsuvnými rameny (+ 25cm),  
délka: 650-900mm, max. Ø stříhané větve: 
cca 42mm. Ideální pro lehký, 
čistý střih. Jednostranné tlumiče dorazu.

200 bodů

   Gril na dř. uhlí
WEBER Go Anywhere 

Porcelánem smaltovaná grilovací 
vana a poklop - dlouhá životnost 
a snadné čištění. Pochromovaný 
grilovací rošt je stabilní a snadno 
se čistí. Rozměr grilovací plochy 
42x26cm, výška: 40,5cm.

400 bodů

Elektrická 
strunová sekačka  
Gardena PowerCut PLUS 650

Výkon motoru: 650W, ø sekání 300mm, 
ø struny 2mm, délka struny 4 m. 
Hmotnost 3.5kg, otočná hlava, 
teleskopická násada s možností 
nastavení sklonu, regulace 
počtu otáček.

400 bodů
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  Gril na dř. uhlí
WEBER Kettle Original

Rošt ø47cm, výška 89cm, porcelánem smaltovaný 
kotel a poklop, integrovaný teploměr v poklopu, 

2 madla, materiál z duroplastu z nylonu a ze skelných 
vláken, dávkovač briket.

600 bodů

   Akumulátorové nůžky na trávu
Bosch ISIO 3

3,6 V/1,5 Ah, Li-Ion, šířka lišty 80mm, 
teleskopická násada s kolečky 80-115cm.

500 bodů

Elektrická sekačka na trávu  
Gardena 37E PowerMax

Motor: 1600W, pracovní šířka: 37cm, centrální 
nastavení výšky 5 poloh 20-60mm, sběrný 
koš 45 l, nastavitelná výška rukojeti má 5 poloh, 
pro travnaté plochy do cca 500m2. 

700 bodů
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   Benzínová sekačka na trávu
McCulloch M46-125R 

Skelet z pochromované oceli pro maximální 
životnost. Motor Briggs & Stratton 450e Series, 

výkon 3,5 HP, šířka záběru 46cm, 
výška sečení 30-80mm, koš 50 l

rychlost max. 4 km/h., 

1200 bodů

  Teleskopická pila akumulátorová
Gardena TCS Li-18/20

Teleskopická až 2.5 m. Výkon: 18V/2,0 Ah, délka lišty 
20cm, rychlost: 3,8 m/s., dělení řetězu: 3/8, napínání 

řetězu: pomocí nářadí, olejová nádržka 
60ml. Lehká a snadno ovladatelná.  

600 bodů

  Elektrická vřetenová sekačka
Gardena 380 EC

Výkonný 400W elektromotor, velmi lehký chod, nízká 
hlučnost. Pracovní šířka 38cm, doporučeno pro 

travnaté plochy do cca 500m2. 
Nastavitelná výška řezu 12-42cm, 12kg.

1200 bodů
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  Gril na dř. uhlí
WEBER Master-TouchGBS

Rošt ø57cm, výška 107cm, kotel a poklop je porcelá-
nem smaltovaný, 3 madla, materiál z duroplastu 
z nylonu a ze skelných vláken, dávkovač briket, 

integrovaný teploměr v poklopu.

1200 bodů

Motorová řetězová pila  
McCulloch CS410 ELITE

Robustní, lehká a univerzální řetězová pila, zdvihový 
objem motoru 40.9cm3, výstupní výkon 1.6kW, 
9000 ot./min., objem palivové nádrže 0.35 l, 
délka vodící lišty 36cm.

1500 bodů

   Plynový gril
WEBER Q 3000

2 hořáky, grilovací plocha: 63x45cm, 
výkon 6.35 KW/h, rozměry 145x140x57cm, 
hmotnost: 27.6kg, nylonový rám zpevně-
ný skleněným vláknem, zapalování piezo 
stiskem knoflíku.  

2400 bodů



Ptáček bonus 2016  |  Zahrada  |  53

   Plynový gril
WEBER Q 3000

2 hořáky, grilovací plocha: 63x45cm, 
výkon 6.35 KW/h, rozměry 145x140x57cm, 
hmotnost: 27.6kg, nylonový rám zpevně-
ný skleněným vláknem, zapalování piezo 
stiskem knoflíku.  

2400 bodů

   Akumulátorová řetězová pila
Bosch AKE 30 LI

Akumulátorová řetězová pila, dvojitý brzdový systém, 
Li-Ion akumulátor, napětí článku 36V, délka lišty 30cm, 
rychlost řetězu 8 m/s., tloušťka hnacího řetězu 1.1mm, 
pochromovaný řetěz.

2000 bodů

Akumulátorová 
vřetenová sekačka  
Gardena 380 Li

Lithiový akumulátor 25V. Lze využít 
i bez akumulátoru jako ruční sekačku. 
Kalený nožový válec z kvalitní oceli. 
pracovní šířka: 38cm, doporučeno 
pro travnaté plochy do cca 300m2.

1500 bodů

   Drtič 
zahradního 
odpadu
Bosch AXT 25 D

2500W, turbínový drticí 
mechanismu, drticí 
výkon 230 kg/h., sběrný koš 53 l,
max. průměr větví 45mm, výška 67cm.

1500 bodů



   Box na nářadí
Stanley 1-79-217

Odolná robustní konstrukce. Ergono-
mická rukojeť pro pohodlné přenášení 
boxu. Vyjímatelná vnitřní přihrádka 
pro ukládání malých předmětů. 
Organizér ve víku, 48x26x22.5cm.

100 bodů

   Kufr na nářadí
Bosch 102 L-BOXX

Profesionální kufr pro přepravu elektro-nářadí a 
příslušenství, nárazuvzdorný a vodě-odpudivý 
materiál, rozměry 442x357x117mm, 2.1kg.

200 bodů

Pojízdný box na nářadí  
Stanley 1-97-503

Rozměr 60.3x37.5x43cm, objem 53 l, 
možnost uzamknout, ve víku 2 organizéry 
se 4 vaničkami, vyjímatelná přihrádka, 
zasouvací rukojeť, velká kolečka.

200 bodů

Elektro

Domácnost

Výbava kuchyně

Zahrada

Nářadí

Sport a volný čas

Hodinky

Cestování

Víno, alkohol

Pro děti
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   Kufr na nářadí
Bosch 102 L-BOXX

Profesionální kufr pro přepravu elektro-nářadí a 
příslušenství, nárazuvzdorný a vodě-odpudivý 
materiál, rozměry 442x357x117mm, 2.1kg.

200 bodů

Box na nářadí   
Bosch L-Boxx 238

Profesionální kufr pro přepravu elektro-nářadí a 
příslušenství, nárazuvzdorný a vodě-odpudivý 

materiál, jednoduchý skládací mechanismus pro 
možnost stohování, rozměry 442x357x253mm.

250 bodů

   Brašna na nářadí
STANLEY FMST1-70749

Vyrobena z pevné a odolné tkaniny s hustotou 600 vláken, dno z polypropylenu chrá-
ní před vlhkostí a znečištěním, velký úložný prostor, rychlý/snadný přístup k nářadí, 
rozměr 50x33x31cm.

200 bodů

   Box na nářadí
Bosch L-Boxx 306

Kombinace klasického L-Boxxu a regálu i-Boxx rack, vhodný pro zásuvky 
LS-Tray 72, 92 a i-Boxx, extrémně robustní, rozměry 442x357x273mm, 5.5kg. 
Mechanismus pro možnost stohování.

400 bodů
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   Sada hlavic 66-dílů
STANLEY STHT0-72653

66-dílná sada edice MotoGP TECH 3, 
1/4“ 6 hranaté hlavice 4-14mm, 
1/4“ prodloužené 6 hranaté hlavice 4-14mm, 
mini-ráčna, sada zástrčných klíčů, 
sada bitů, nástavce.

200 bodů

   Sada 6 šroubováků
Rothenberger

Rukojeť z kvalitní umělé hmoty, symetrická rukojeť s AS bezchybnou 
strukturou. Hroty z chrom-vanadové oceli, vysoká pevnost a ohybový 
moment. Vysoká pevnost v ohybu. Odolný vůči mastnotě a oleji. 

200 bodů

Odřezávač trubek CU 6-42mm   
Rothenberger TUBE CUTTER 6-42

Pro řezání měděných, mosazných, hliníkových, nerezových a MSR 
trubek, setrvačná nastavovací hřídel, pracovní rádius 123mm. 
Výsuvný vnitřní odhrotovač, náhradní řezací kolečko v rukojeti.

200 bodů
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Nůžky na trubky  
REMS ROS P26

Rychlé dělení plastových a vrstvených trubek. 
Pro trubky průměr 26mm, 1”, s rychlým zpětným 

chodem na trubky průměr 35mm, 13/8”, 
snadno ovladatelné nůžky na čisté.

200 bodů

Multifunkční kleště   
Leatherman Rebar LTG831560

Nabízí 17 praktických nástrojů, díky kterým  
si poradíte téměř v každé situaci.

200 bodů

Odřezávač trubek CU 3-35mm  
Rems RAS Cu-INOX 3-35

Řezák na měděné trubky, tenkostěnné nerezové 
ocelové trubky, tenkostěnné ocelové, hliníkové a 

mosazné trubky o průměru 3–35mm, 1/8– 1 3/8“,
s integrovaným odhrotovačem trubek.

200 bodů
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  Rychlonastavitelné kleště
Rothenberger ROGRIP M XL 3 1/2“

Nová generace kleští, o 30% větší kapacita uchopení. 
Systém 3-bodového uchycení, široké rukojeti
umožňují větší komfort a lepší přenos síly.

200 bodů

   Úhlová bruska ø125 mm
Bosch PWS 850-125

Jmenovitý příkon 850W,  brusné kotouče 125mm, 
volnoběžné otáčky 12000 ot./min., hmotnost 1.8kg, 
tlumení vibrací, aretace vřetena, rychle přestavitelný 
ochranný kryt. 

300 bodů
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   Ráčnová sada
WERA 8100 SA6 Zyklop

5 typů ráčny v jedné, lze použít i jako šroubovák. 
Sada obsahuje celkem 28 klíčů a bitů. 

400 bodů

   Příklepová vrtačka
Bosch PSB 750 RCE (CT) 

Rychloupínací sklíčidlo, Bosch Auto-Lock, předvolba otáček, 
konstantní elektronika Bosch, pravý/levý chod, rukojeť Softgrip, 
použití: šroubování / vrtání / vrtání s příklepem.

400 bodů

Laserový dálkoměr    
Bosch GLM 40

Osvětlený, třířádkový displej, funkce paměti 
umožňuje jednoduchý přístup k posledním 10 

měřením, robustní odolný kryt, spolehlivé 
výsledky měření, rozsah měření 0.05-40 m.

300 bodů
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   Akumulátorové rádio na stavbu
Bosch GML 14, 4/ 18

Velmi skladné radio, skvělý zvuk z rozhlasu 
v pásmech FM/AM, ale i ze souborů MP3. 
Odolné při pádu z výšky, 2x5W reproduktor 
pro STEREO, vstupní napětí sítě 12 V.

500 bodů

   Příklepová vrtačka
Bosch GSB 16 RE

750W, až 2800 ot./min., utahovací moment 
18 Nm, jmenovitý krouticí moment 2.3 Nm,
rozsah vrtání beton - 16mm, dřevo - 30mm, 
ocel - 13mm, zdivo - 18mm.

600 bodů
   Aku. vrtací šroubovák

Bosch PSR 14,4 LI Compact

3stupňový indikátor stavu nabití, regulace otáček pomocí spínače  
v rukojeti, planetová převodovka, rychloupínací sklíčidlo, osvětlení 

PowerLight, 20+1 stupňů předvoleb kroutícího momentu. 

500 bodů
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   Akumulátorové rádio na stavbu
Bosch GML 14, 4/ 18

Velmi skladné radio, skvělý zvuk z rozhlasu 
v pásmech FM/AM, ale i ze souborů MP3. 
Odolné při pádu z výšky, 2x5W reproduktor 
pro STEREO, vstupní napětí sítě 12 V.

500 bodů

Úhlová bruska ø125mm    
Bosch GWS 11-125

Výkonný motor Champion 1100W, ochrana 
před opětovným zapnutím, přenastavitelný 
ochranný kryt, přímé chlazení, 
max. průměr kotouče 125mm.

600 bodů

Sací a tlakový čistící přístroj    
REMS Pull-Push 170300

Vysoká přítlačná síla díky přední přestavitelné rukojeti. Optimální přizpůsobení požadavku 
na čištění díky 2 manžetám - kr. manžeta pro umyvadla a vany, dlouhá manžeta pro toaletu.

500 bodů

   Vysokotlaký čistič
Bosch AQT 35-12

1500W, 120 bar, 350 l/hod., max. 40°C, tryska 3v1 
(tryska rotační, vějířová a nízkotlaká aplikace saponátu), 
mycí kartáč, 90° tryska, vysokotlaká tryska na saponát, 
kabel 5 m.

600 bodů
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   Ruční radiální lis
REMS Eco-Press

Specifické, systému odpovídající lisovací kleště 
pro všechny běžné systémy s lisovanými
tvarovkami, rychle vyměnitelné. 1.6kg.

600 bodů

   Aku příklepový vrtací šroubovák
BOSCH GSB 18-2-Li

2x1,5 Ah Li-Ion, nabíječka AL 1820 CV, 39/18 Nm, sklíčidlo 10mm, hmotnost 1.4kg,  
L-Boxx 136, doba nabíjení 60 min., ergonomicky tvarovaná rukojeť.

1000 bodů

  Kombinované kladivo
BOSCHGBH 2-28 DFV

Příkon 850W, typ sklíčidla SDS+, max. průměr sklíčidla 13mm, 
jmenovité otáčky 900 ot./min., plynulá regulace otáček, 
frekvence příklepu 4000 1/min., vrtání do dřeva/ocel 30/13mm.

1200 bodů
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Úhlová bruska ø230mm    
Bosch GWS 24-230 JVX

Průměr kotouče 230mm, jmenovitý příkon 2400W, volnoběžné otáčky 
6500 ot./min., J, OR, SDS-clic, brzda, ochrana před opětovným 

zapnutím, rychlé přestavování ochranného krytu. 

1500 bodů

   Elektrická univerzální šavlová pila
REMS Puma VE Set 560023 

Pohonná jednotka s uzavřenou rukojetí s měkkým úchopem, pracujícím 
bez údržby, silným, výkonným univerzálním motorem 230V, 50–60 Hz, 
1300W, bezpečnostním spínačem, přívodní vedení 4 m.

1000 bodů

   Elektrická univerzální šavlová pila
Rothenberger ROTIGER VARIO

Výkonný motor s dvojitou izolací 1500W, otáčky naprázdno 1000-2200 
ot./min. - manuálně nastavitelné, ráz 26mm, snadná a rychlá výměna uhlíků 
přístupných zvenčí, rozměry 491x94x108mm.

1500 bodů
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   Příruční mobilní kamera
REMS CamScope Li-Ion Set 16-1

Mobilní, příruční kamera-endoskop s bezdrátovou technikou  
pro nízkonákladovou inspekci a analýzu poškozeni těžce dostupných  
míst jako jsou dutiny, šachty, s displejem 3.5”, MicroSD.

1200 bodů

 Řezák na trubky   
REMS Nano Basic-Pack

200W, počet otáček 1300 ot./min., na trubky systémů s lisovanými 
tvarovkami z nerezové oceli, uhlíkové oceli, průměr 12–28mm, 
mědi průměr 10–35mm, vrstvené trubky průměr 10–40mm.

1500 bodů
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   Elektrické kombinované kladivo
BoschGBH 4-32 DFR

Příkon 900W, jmenovité otáčky 800 ot./min., typ sklíčidla SDS+, 
frekvence příklepu 3600 1/min. Vrtání do zdiva: 32mm, vrtání 
do dřeva/oceli: 13mm, pravý/levý chod: pravý/levý chod.

2400 bodů

Univerzální vysavač    
 GAS 35 L SFC+ Professional

Vysavač na suché a mokré sání, 1200W, objem 35/19 l, 254 mbar, 
11.6kg, poloautomatický oklep, čistý objem nádržky na vodu 19.2 l, 

hmotnost 11.6kg, 

2000 bodů

   Aku vrtací šroubovák 
REMS Helix VE Li-Ion

300W, akumulátor Li-Ion 14.4 V, 1.6 Ah, 
rychlonabíječka Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65W, 
integrovaná LED-pracovní svítilna, k vrtání do oceli, cihly, 
průměr 10mm, dřeva 28mm.

1500 bodů



Ptáček bonus 2016  |  Nářadí  |  66

   Mikina + tričko
Concept Stedman

Pánská mikina s dlouhým rukávem, 
dvojité švy, elastické manžety a pas,  
80% bavlna, 20% polyester, 280g/m2  
+ tričko bílé 100% bavlna

100 bodů

   Blůza - 150 bodů

   Kalhoty - 150 bodů

   Montérky - 150 bodů

Kolekce Concept 4TECH

Pracovní oděvy z kvalitního materiálu
65% polyester, 35% bavlna, 240g/m2, 
anatomicky tvarované, velkost 46-64. 

Zimní pracovní bunda  
Concept Hunter 04722-040

Oddělitelné rukávy a kapuce, nepromokavá a prodyšná látka, 
spousta kapes, prošívaný vnitřek a guma v pase.

200 bodů
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Větrová bunda   
Concept Windbreaker Sport 190

Nepromokavá, celopropínací se skrytou 
kapucí v límci, větrací otvory, reflexní 

pruhy na zádech. 100% PAD 190T. 

100 bodů
  Softshellová bunda

Concept Just

Softshell (polyester/spandex)  
s membránou TPU 8000mm  

WP/1000 MVP, 4 kapsy,  
reflexní pásky, navíječ na klíče.

200 bodů

   Fleecová vesta
Concept Ottawa

Vesta z měkkého a teplého fleece, dvě spodní kapsy  
a jedna náprsní. Nastavitelná šňůrka v pase.  
100% micro fleece 450g/m2

150 bodů

   Zimní vesta
Concept Hugo

Vesta má dvě vnější kapsy a dvě vnitřní kapsy,  
uzavřená s pružným pasem. 100% polyester pongee AC. 

150 bodů



   Tenisová raketa
Wilson N 6,3 HYBRID

Velikost hlavy : 105 in2, těžiště bez výpletu 335mm, hustota výpletu 16x19, 
délka rakety 685mm, profil rámu 23mm, hmotnost bez výpletu 262g, 

materiál Graphite/Titanium Alloy.

200 bodů

   Batoh na rakety
Wilson ADVANTAGE BACKPACK

Velký batoh na 2 rakety, a spousty kapes
na ostatní sportovní vybavení, polstrované 
popruhy a zádový systém s odvětrávacím 
kanálem, 31x47x18cm 

200 bodů

Elektro
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  Taška na rakety
WILSON FEDERER III 6PACK

Až na 6 raket, s popruhy pro nošení na zádech, 
76x28x32cm, 720g

250 bodů

   Tenisová raketa
X POWER

Tenisová raketa X POWER je nová raketa z rekreační řady. 
Tato raketa je kompozitová s velkým podíle grafitu. 
Raketa je určena pro hráče, kteří chtějí mít kvalitní rám.

200 bodů

   Čelová svítilna
CREE LED  3W

Čelová svítilna s měnitelným fokusem, 
režim blikání, svícení až 42 hodin.  
Na 3 mikro AAA bat., 60x45x70mm.

100 bodů

   Nabíjecí cyklosvítilna
1WCREE

Zdroj světla 1W CREE LED, 
s držákem, dosvit 110m, doba 
svícení 6h, napájení: Li-Ion 3,7V 
1000 mAh, doba nabíjení:  3,5 h, 
USB kabel, 42x98x35mm.

100 bodů
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   Funkční prádlo 2ks
Colin Light dámské/pánské provedení

Lehký úplet z čistého jemnovlákenného  
polypropylenového hedvábí s Ag kationty,  

vyznačující se vysokou elastičností, přilnavostí  
a výborným odvodem potu. pro všechny druhy  

sportů včetně vodních, volný čas i pro běžné nošení.
Velikost S-XXL.

200 bodů

   Funkční prádlo 2ks
Charl Medium dámské/pánské provedení

Hřejivý jednosložkový elastický úplet 
střední hmotnosti, Prádlo má výborné 
tepelně izolační vlastnosti a díky Ag 

kationtům dává tělu trvalý pocit komfortu 
a hygieny. Může sloužit jako samostatná 
vrstva nebo základ vrstveného oblékání. 

Velikost S-XXL.

200 bodů

   Funkční prádlo 2ks
Aisha Termo dámské/pánské provedení

Dvouvrstvý – integrovaný úplet, kde horní vrstva  
je z bavlny a vnitřní vrstva z polypropylenu. Díky své 

speciální konstrukci jsou vhodné zejména  
pro zimní sporty, turistiku a běžné použití. 

Velikost S-XXL.

200 bodů
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  Cyklocomputer  
CAT Velo Wireless (VT230W)

Elegantní bezdrátový  a beztlačítkový 8-funkční computer:
denní kilometry (kolo 1 nebo 2), celková vzdálenost, okamžitá rychlost, 
průměrná a maximální rychlost, stopky, hodiny, funkce Pacer.
Možnost nastavení dvou obvodů kol.

250 bodů

   Trampolína ø102cm
Rulyt ø102x22.5cm

Výška 22.5cm, ø102cm. Kvalitní a stabilní rám se 6 nohami,  
nosnost: 100kg, obvodový ochranný polštář.

200 bodů

Pokerové žetony    
Poker Master 300

Pokerová souprava, 300 kusů žetonů, žetony 
o hmotnosti 11.5g které jsou používány  

v Casinu, 2 sady karet, 5 kostek, 1 dealer 
button, souprava v hliníkovém kufru.

200 bodů
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   Tlakoměr na paži
Hyundai BPM 850

Měření systolického a diastolického tlaku,  
pulsu. Oscilometrická metoda měření,  
zobrazení na LCD displeji. Přesnost měření  
tlaku +/- 3 mmHg, tep+/- 5% z hodnot.  
Napájení 6 V, 4 ks AA.

200 bodů

  Samonafukovací karimatka   
Folly zelená

Poskytuje izolační vrstvu 2.5cm  
a pohodlný spánek, snadno sbalitelná, 

skladná, odlehčená.Rozměry rozležené 
karimatky180x51x2.5cm,
rozměr sbalená 25x17cm,  

hmotnost 690g.

200 bodů

   Batoh 38 l
Scape 38l černá

Objem 38 l, hmotnost 960g, 
rozměry 56x28x21cm, materiál 420D shiny big 

honey-comb ripstop, 600D Polyester 
s nepromokavou úpravou.

200 bodů
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   Trekové hole
4-dílné, Scarf

Lehké 4-dílné trekové hole, 
vyrobené z převážné části z hliníku. 
Rukojeť vyrobena z výlisku EVA, 
který ne-absorbuje vlhkost 
a zamezí pocení rukou. 
Karbonový hrot.

200 bodů

   Spací pytel do -10°C
Outdoor Husky

Náplň 2x180g/m2 Hollowfibre, 4-kanálková, dvouvrstvá konstrukce, mat. Nylon Taffeta, 
max. výška osoby 195cm, rozměr 85x220cm, rozměr po sbalení 36x21cm, 1760g.

250 bodů

   Dekový spací pytel do -10°C
Outdoor Husky Guty

Náplň 2x150g/m2 Hollowfibre, 4-kanálková, vnitřní materiál Polycotton/Fleece, 
rozměr 90x220cm, rozměr po sbalení 50x30cm, 2750g.

250 bodů
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   Tenisová raketa
Wilson K BOLD 100

Velikost hlavy 645cm², hmotnost bez výpletu 262g, 
hustota výpletu: 16x20mm, délka: 68.5cm.

400 bodů

   Squashová raketa
Squash Wilson Tour 150

Kvalitní squashová raketa pro hráče 
hledající větší kontrolu nad raketou, 
tělo z čediče.

400 bodů

   Badmintonová raketa
X FORCE

Izometrický tvar hlavy rakety, je 
vyrobena ze 100% grafitu  
s BasaltX materiálem 
(100% čistý přírodní čedič) 
pro větší herní cit a komfort. 
Určena pro technickou hru. 

300 bodů

Taška na rakety   
Wilson BURN MOLDED 9

Chrání před vlhkem a vysokými teplotami, vnitřní 
kapsa pro uložení laptopu či tabletu, rozměry 

74×31×31cm, možnost umístit 
až 9 tenisových raket.

400 bodů
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   Stan pro 3 os.
Outdoor Bird 3

Dvouplášťový samonosný stan pro 3 osoby s vnitřní konstrukcí. 
Rozměry: 185×300×130cm, vnitřní stan: prodyšný Nylon 190T 
+ síťová moskytiéra, nosné pruty jsou durawrapové tyče ø7,9mm.

400 bodů

   Stan pro 4 os.
Outdoor Boyard 4

Rodinný pro 4-5 osob, 210x400x130cm, konstrukce: dvouplášťový 
samonosný stan s vnitřní konstrukcí, duroplastové tyče ø7.9 mm
a 8.5mm, vnější stan 185T Polyester.

500 bodů

Koloběžka   
Yedoo FOUR

Nosnost 120kg, minimální výška pro jízdu 145cm, 
pneumatiky 16“/12“, hliníkové Innova ráfky, 2× brzdy „V“ 

Alu Promax, tvarovaná madla s rozšířenými konci.

500 bodů
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   Cyklistická helma
UVEX NEBO SCOTT

Unirzální helma pro multi-sportovní použití s vynikající 
ochranou, nastavitelná s větracími otvory. 

400 bodů

Cyklistická helma   
SPECIALIZED S3

Helma S3 je skvěle odlehčená 
pro univerzální výkon a obsahuje chladicí 

systém 4th Dimension Cooling System 
a patentované vyztužení kevlarem. 

600 bodů
   Cyklocomputer     

BBB DigiBoard BCP-52WA

25 funkcí, aktuální rychlost, průměrná rychlost, maximální rychlost, čas jízdy, hodiny, 
nadmořská výška, procento stoupání, tepová frekvence, spotřeba kalorií, horní/dolní limit. 

500 bodů
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   Tenisová raketa
Wilson K pro Team FX

Nepřekonatelná rovnováha síly, kontroly a citu. 
Velikost hlavy 497cm2, vyvážení 36.5cm, 
hmotnost rámu 145g, hustota výpletu: 12x18mm.

600 bodů

   Squashová raketa
Wilson WHIP 145

Nabízí velkou dávku razance v kombinaci 
s neuvěřitelným citem a maximální sílu, 
grafitová konstrukce.

500 bodů

   Tenisová raketa 
Pacific X Feel Tour

Tenisová raketa PacificxFeel Tour je určena 
pro turnajové a vyspělé klubové hráče. 
Je lehčí a má větší hlavu rakety.

500 bodů

   Dalekohled 10x
Nikon ACULON A211 10x50

Díky vícenásobným antireflexním vrstvám a objektivům s velkým 
průměrem poskytuje tento dalekohled ostrý a nezkreslený obraz 

a široké zorné pole. Pogumovaný povrch, možnost upevnění  
na stativ, obsahuje brašnu. Zvětšení 10x, zorný úhel 6.5°, 

průměr objektivu 50mm, 179x197mm, 900g.

500 bodů
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   Trampolína ø240cm
Rulyt 244cmx68 basic

Výška 68cm, ø244cm, konstrukce  
z galvanizované oceli, 3 široké stojné 
dvojnožky, 48 vysoce odolných pružin, 
nosnost trampolíny 100kg. 

700 bodů

   Sedací Vak
Fatboy original

Vyroben z praktického a lehce omyvatelného nylonového 
materiálu se speciálním povrchem, antialergický. 

Plněn malými polystyrenovými kuličkami vysoké hustoty. 
Je  uznáván chiropraktiky. 

700 bodů

Eliptický trenažér     
Brother BE520

Magnetická brzda, váha setrvačníkového  
kola 5kg, funkce computeru: scan,  

čas, vzdálenost, kalorie, rychlost.  
128x60x160cm, 29kg, nosnost 100kg.

600 bodů
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  Cestovní espresso
Handpresso Outdoor SET Wild ESE

Set obsahuje kávovar, 4 nerozbitné šálky, 
termosku na horkou vodu, ubrousek, 
brašnu. 27x21x9cm.

700 bodů

    GPS fitnes hodinky
 TomTom Multi-Sport

Sledování běhu v hale/venku, 
držák na kolo, snímač 
pro plavce, vodotěsné 
až do hloubky 50m, 
měření kalorií.

800 bodů

   Stan pro 4 os.
Outdoor Bizon 4

Outdoor stan pro 4 osoby, vnější stan: 185T Polyester, 
Nylon 190T, podlážka 190T Polyester, nosné pruty Durawrap, 
rozměry 260×420×130cm, sbalený stan 45×18cm, 4.9kg.

600 bodů
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Lyže    
Sjezdové, běžecké

Vyberte typ lyží na www.trtiksport.cz, 
pošlete odkaz, výšku postavy a váhu 

vašemu obchodnímu zástupci, ten  vám zjistí 
přesnou bodovou hodnotu vybraných lyží.

   Příklad sjezdových lyží  
Lyže Elan s vázáním Elan

2000 bodů
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   Jízdní kola
Horská, krosová, silniční, elektrokola, ...

Vyberte typ kola na www.kola-atrex.cz, 
pošlete odkaz a velikost rámu (výšku postavy) 
vašemu obchodnímu zástupci, ten  vám zjistí 
přesnou bodovou hodnotu vybraného kola.

   Příklad horského kola
Specialized HARDROCK 26 INT 2014

2000 bodů
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   Hodinky
Lorus RRX41CX9

elektrické podsvícení, pohon Quartz,  
plastové sklo, vodotěsné 100m,  
polyuretanový řemínek.

200 bodů

Hodinky     
Lorus RG212LX9

Pouzdro ø34x8 mm z pozlacené nerezové oceli, 
osázeno zirkony, minerální sklo, vodotěsné 50m,
pásek z nerezové oceli, pohon quartz.

300 bodů

Nabídka hodinek se v průběhu platnosti katalogu 
mění. O aktuální dostupnosti a bodové hodnotě  

jednotlivých modelů se informujte u vašeho  
obchodního zástupce. 
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   Hodinky
LORUS RJ279AX9

Pouzdro ø28x9 mm z nerezové oceli, osázeno 
zirkony, fluorescenční vrstva, minerální sklo,  
pohon quartz, vodotěsné 50m,  
pásek z nerezové oceli.

300 bodů

   Hodinky
FESTINA F16744/2

Pouzdro ø30x9 mm z nerezové oceli, pohon quartz, 
minerální sklo, vodotěsné 50m, pásek z nerezové oceli.

500 bodů

Hodinky     
FESTINA 6806/3

Pouzdro 40x44x6 mm z nerezové oceli, 
pohon quartz, minerální sklo,  

vlkotěsné, pásek z kůže.

400 bodů
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   Hodinky
FESTINA 16537/1 Fashion

Pouzdro ø38x9 mm z nerezové oceli, osázeno kameny Swarovski, 
fluorescenční vrstva, minerální sklo, pohon quartz, vodotěsné 50m,  
pásek z kůže.

500 bodů

Hodinky     
FESTINA 16505/A Sport

Pouzdro ø44x14 mm z nerezové oceli, 
pohon quartz, fluorescenční vrstva, minerální 

sklo, vodotěsné 200m, pásek z plastu.

500 bodů

   Hodinky
FESTINA 16717/1 Trend

Pouzdro ø36,5 mm z pozlacené nerezové oceli, 
minerální sklo, pohon quartz, vodotěsné 50m,  
pásek z pozlacené nerezové oceli.

700 bodů
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   Hodinky
FESTINA 16828/4 Multifunction

Pouzdro ø44x14 mm z nerezové oceli, fluorescenční vrstva, 
minerální sklo, pohon quartz, vodotěsné 200m, pásek z plastu.

700 bodů

   Hodinky
PRIM W02P.10187.B

Pouzdro ø36x10 mm z pozlacené 
nerezové oceli, fluorescenční vrstva, 
minerální sklo, pohon quartz,  
vodotěsné 100m, silikonový pásek.

900 bodů

Hodinky     
PRIM W02P.10671.C

Pouzdro ø24 mm z pozlacené 
nerezové oceli, pohon quartz, 

safírové sklo, vodotěsné 50m, 
pásek z pozlacené nerez oceli. 

500 bodů

Hodinky     
PRIM W01C.10163.D

Pouzdro 40x48x10 mm z nerezové oceli, pohon quartz,  
minerální sklo, vodotěsné 50m, pásek z kůže. 

900 bodů



   Ledvinka
Wenger SA1092.232 

Rozměr 20x15x10cm, materiál polyester. 
Hlavní oddělení uzavíratelné zipem 
s vnitřní kapsou. Vedlejší oddělení 
uzavíratelné zipem. Nastavitelný 
bederní popruh.

200 bodů

Taška 40 l     
Husky Tally 40l

Stylová cestovní taška, kterou 
můžete využít také na své 
sportovní aktivity. Objem 40 l, 
rozměry 53x33x23cm, 480g,
materiál 900D Polyester Dobby 
s nepromokavou úpravou.

200 bodů
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Kufr 37 l - černý     
Kuf z odolného syntetického 
materiálu s kolečky, vhodný  

i jako palubní zavazadlo. 

200 bodů

   Kufr 37 l - červený
Kuf z odolného syntetického materiálu s kolečky, 
vhodný i jako palubní zavazadlo.

250 bodů

Taška 125 l     
PACIFIC BASALT BX2 

Velká taška s transportními kolečky z kvalitního 
materiálu. Je určena k transportu velkého množství 

věcí na turnaje, dovolenou a pod. 
Rozměry 84x39x39cm, objem 127 l.

400 bodů
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   Autochladnička 28 l
Guzzanti GZ 38

Kapacita 28l + extra taška se zipem, napájení 12 V 
nebo 220–240 V, chladí až 15°C pod okolní teplotu 
a udržuje potraviny a nápoje v chladu, kvalitní 
izolace a utěsnění víka, příkon 62W.

500 bodů

Dětská autosedačka     
Römer KID II THUNDER

Atosedačka určená pro děti od 15kg do 36kg, 
splňuje normu ECE R 44/04, šířka 49cm, 5.1kg, 

vodicí prvky pro intuitivní umístění pásů  
zajišťují správnou pozici.

500 bodů

  Dětská autosedačka   
pro děti do 13kg

Maxi-Cosi Pebble 0-13 kg

Upevnění pomocí 3 bodového  
bezpečnostního pásu nebo pomocí  

systému IsoFix. 

800 bodů
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   Kufr 76 l
March New Carat 

Extra lehký a odolný kufr v luxusním provedení 
na čtyřech dvoukolečkách. Materiál polykar-
bonát/ABS, rozměry 65x26x47cm, objem 76 l, 
TSA zámek, lehká hliníková teleskopická rukojeť.

500 bodů

Kufr 39 l     
Ciak Roncato Lounge S

Stylový menší a elegantní skořepinový kufr, 
materiál Light ABS, čtyři kolečka otočná o 360°, 

integrovaný TSA zámek, 38x55x20cm.

500 bodů

Bezpečnostní batoh     
Pacsafe Camsafe venture V16

Bezpečnostní batoh přes hruď pro uložení kamer, 
foťáků a příslušenství, rozměry 25,5x46x20cm, 

materiál Nylon, hmotnost 980g, 
vodní sloupec 1000mm, výstup 

na sluchátka, bezpečnostní zipy.

500 bodů
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   Kufr 115 l
March Lite Wave L

Unikátní a velmi odolný kufr ze speciálního materiálu. 
Materiál 100% PET, rozměry 78x30x52cm, 
objem 115 l. Tichý pojezd, ergonomické držadlo, 
hliníková rukojeť s aretací, iontegrovaný TSA zámek.

600 bodů

   Sada kufrů 40 / 60 / 88 l
CONWOOD T-0011/3 PC

Sada tří skořepinových kufrů z polykarbonátu. Rozměry: 50x36x22cm 
(40 l, 2.8kg), 60x40x25cm (60 l, 3.2kg), 70x45x28cm (88 l, 4.1kg).

1200 bodů

Extrémě odolný kufr 115 l    
Titan Prior 4w L Deep Petrol

Exkluzivní skořepinový kufr z polykarbonátu, extrémě 
odolný proti nárazům a teplotám od -30°C do +115°C, 

tří-klapkové zamykání, 360°otočná kolečka. 

1500 bodů
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   Dárkový poukaz
na pobyt pro 2 osoby 
na dvě noci
Monínec

Pobytový balíček pro dva na dvě noci, 
polopenze, vířivka, bazén. 
Možnost cyklo-výletu nebo lyžování.
www.moninec.cz

600 bodů



Ptáček bonus 2016  |  Cestování  |  92

Dárkový poukaz     
na dovolenou 

s CK Fischer 

Na zájezd dle svého výběru 
v hodnotě

13.000 Kč za 1500 bodů
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   Ruvei, Barbera d’Alba
1,5 l, dřevěná kazeta

Nerozšířenější modrá odrůda Piemontu. Ručně sbírané,
zraje 1 rok v sudech ze slavonského dubu. Barbera dává vína 
rubínové až purpurové barvy s ovocnou vůní. Víno je v chuti 
teplé a robustní, příjemné a vyvážené. Vhodné k pečeným 
a grilovaným masům, vepřovému a sýrům.

200 bodů

Costera, Cannonau di Sardegna  
1,5 l, dřevěná kazeta

Ručně sbírané hrozny ze Sardínie tradiční odrůdy Costera 
je krásné červené víno tmavé, husté barvy s fialkovými reflexy. 
Má intenzivní, zároveň však delikátní vůni připomínající 
marmeládu z červených plodů. V chuti je velice lahodné, 
s příjemnou delikátností a plností.

200 bodů

O aktuální nabídce a dostupnosti vín a destilátů 
La Fattoria se informujte u svého obchodního zástupce.Elektro
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   Nipozzano Riserva, Rufina
1,5 l, dřevěná kazeta

Hrozny odrůdy Sangiovese, zraje 18 měsíců 
v barikovém sudu a následně v láhvi.
Má temnou rubínovou barvu, velice 

koncentrovanou vůni po zralých višních, 
čokoládě a koření. 

Je to plné víno s mužnou tříslovinou. 
Jedno z největších Chianti Itálie.

200 bodů
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   Nipozzano Riserva, Rufina
1,5 l, dřevěná kazeta

Hrozny odrůdy Sangiovese, zraje 18 měsíců 
v barikovém sudu a následně v láhvi.
Má temnou rubínovou barvu, velice 

koncentrovanou vůni po zralých višních, 
čokoládě a koření. 

Je to plné víno s mužnou tříslovinou. 
Jedno z největších Chianti Itálie.

200 bodů

   San Calisto
70% Nero d’Avola, 30% Cabernet Sauvignon 

1,5 l, dřevěná kazeta

Vynikající červené víno, které po malolaktické fermentaci 
zraje 14 měsíců v barikových sudech a po naláhvování 

dalších 24 měsíců ve sklepě. Víno je vhodné k divočině, 
pečenému, grilovanému a dušenému červenému 

masu a uleželým sýrům

200 bodů

   Franciacorta ´61 Rosé
50 % Pinot Nero | 50 % Chardonnay

1,5 l, kartonový box

Růžové perlivé víno vyrobeno z odrůd Pinot Nero 
a Chardonnay metodou champenoise. Má krásnou 

lososovou barvu, elegantní plná chuť je doplněna vůní 
připomínající lesní plody a zralé ovoce. Velmi vhodné jako 

aperitiv, především k salámům či sýrům.

200 bodů
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   Grappa Le Giare Amarone 
0.7 l, 41%, dřevěná kazeta

Vynikající grappa se silnou a bohatou sametovou chutí.

250 bodů

Grappa Le Giare Chardonnay   
0.7 l, 45%, dřevěná kazeta

Elegantní grappa vysoké kvality 
s jemnou chutí a výrazným aroma.

250 bodů

Brunello Castelgiocondo      
2x0,75 l, dřevěná modrá kazeta

Světoznámé víno špičkové kvality. Jedná 
se odrůdu Brunello, které zrálo šest měsíců 
v barikových sudech, poté dva roky ve 
velkých dubových sudech a nakonec jeden 
rok v láhvi. 

Má temnou barvu a krásnou viskozitu. 
Ve vůni je komplexní. Chuť je plná, 
výrazná, s krásně vázaným 
a měkkým taninem.

300 bodů
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Turriga, Isola dei Nuraghi   
85% Cannonau, 5% Corignano, 

5% Bovale Sardo, 5% Malvasia Nera
1,5 l, dřevěná kazeta

Oceňované víno, které se vyrábí smíšením tradičních sardinských 
odrůd. Má sytě červenorubínovou barvu a velice elegantní vůni 

s náznaky vanilky, čokolády a marmelády. Chuť je plná, pikantní 
s měkkými taniny a perfektní strukturou.

400 bodů

Grappa Bianca   
2 l, 43%, kartonový box

Bílá grappa vyrobená z výlisků 
hroznů Cabernet a Merlot. 
Je to suchá plná a jemná grappa.

400 bodů

   Grappa stravecchia
0.5 l, 45%, kartonový box

Noblesní destilát vyrobený z výlisků 
hroznů pro víno San Leonardo.
Díky zrání se grappa zjemní a získá 
krásnou zlatou barvu a delikátní vůni 
připomínající rozinky, med a vanilku.

250 bodů

   Cannubi Barolo
1,5 l, kartonový box

Nejlepší víno odrůdy Nebbiolo. Z jednoho keře se vyrobí pouze jedna láhev 
vína. Je to mocné víno s komplexním a delikátním buketem. V chuti je plné 
a perzistentní, s pevnými taniny.

300 bodů
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Roccato, Toscana   
50 % Sangiovese, 50 % Cabernet Sauvignon

1,5 l, dřevěná kazeta

Výborné červené víno, jehož odrůdy zrají odděleně 9-13 
měsíců v barrique sudech, po asembláži zrají společně další 

3 měsíce ve velkých dubových kádích. Výborně se hodí k 
pokrmům z červeného masa a zvěřiny. 

300 bodů

   Kolekce Grappa Marzadro
0,2 l Diciotto Lune 41%
0,2 l La Trentina Morbida 41%
0,2 l Giare Amarone 41%
0,2 l Giare Gewürztraminer 41%

Vzácný balíček 4 druhů vynikající grappy 
z výlisků vybraných odrůd.

250 bodů

   Bric del Gaian
0.7 l, 45%, dřevěná kazeta

Vysoce kvalitní grappa vypálená z matolin odrůdy Moscato 
z oblasti Mombaruzzo. Zrála v dubových sudech vyšší 
vypálenosti po dobu osmi let. Má zlatohnědou barvu, 
komplexní a delikátní vůni s elegantním nádechem šalvěje, 
grapefruitu a vanilky.

400 bodů
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   Degustační sada vín Marchesi di Barolo
Sada 4 vín té nejvyšší kvality z vinice Marchesi di Barolo oblasti Piemontu. 
V dřevěné kazetě. Sada obsahuje dekantační skleněnou karafu.

DI SELEZIONI  400 bodů

CRUS STORICI    500 bodů

Grappa Affina 3x35cl   
Riserva Acacia, Riserva Rovere, Riserva Ciliegio,
dřevěná kazeta

3 druhy vysoce kvalitní grappy z výlisků vybraných
odrůd z oblasti Vallagarina. Vychází z tradičních metod, 
které uchovávají nezměněné původní vůně, typické 
pro údolí Trentina.

600 bodů



Elektro

Domácnost

Výbava kuchyně

Zahrada

Nářadí

Sport a volný čas

Hodinky

Cestování

Víno, alkohol

Pro děti

   Odrážedlo
Auto Initio II

Auto s volantem a opěrkou zad. Přihrádka 
pod sedadlem na nezbytnosti pro malého 
cestovatele. Hmotnost 1.5kg.

100 bodů

Odrážedlo     
Kolo Mixte

Kvalitní kovová konstrukce, výškově 
stavitelné sedlo, centrální stojan, 

tichá plastová kolečka. Výška sedla 
33–38cm, 77x48cm, 2.7kg. 

200 bodů
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   Skládací koloběžka   
S  licenci Cars/Auta, tichá, zadní brzda, nastavitelná řídítka. 
Pro snadnější přenos  možno řídítka sklopit. Nosnost 50kg. 
Rozměry koloběžky 70x83cm. Hmotnost 2.06kg.

100 bodů

Šlapací tříkolka     
Be Move Confort City

Kovový rám, odnímatelná vodící tyč, stavitelné,  
plastové sedlo s bezpečnostním pásem, výklopný  

plastový košík. Rozměry 68x52x52cm, 3.45kg. 

250 bodů

   Šlapací tříkolka
Mountain Bike

Kovový rám, odnímatelné rodičovské madlo,  
nastavitelná výška sedátka a sklon řídítek.  
Plastová kolečka s protihlukovou úpravou. 
 73,5x50x54cm, 4.7kg.

300 bodů
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   Odrážedlo
Yedoo FIFTY A

Ocelový rám Hi-ten, pneumatiky 12“/12“ Innova, hliníkové ráfky, 
tvarovaná madla bez brzd, hmotnost 3.8kg, pro děti od 2 let.

300 bodů

   Helma pro děti
Specialized Small Fry Toddler

Hlavový SC stahovací systém s širokou 
škálou nastavení pro snadné a bezpečné 
použití. Reflexní design pro větší  
bezpečnost. Pro děti do 3 let.

200 bodů



Ptáček bonus 2016  |  Pro děti  |  103

   Obchod
Pokladna s funkčním skenerem, s přepážkou  
pro uzavření pokladny. Nákupní vozík, zboží i ovoce  
a zelenina jsou součástí balení. Rozměry 60x33x86cm.

250 bodů

   Kuchyňka  
S touto kuchyňkou bude vaření jedna radost. Umožní ti přípravu báječných 
pokrmů. Nechybí trouba, sporák, lednice, dřez, úložný prostor a nezbytné 
příslušenství. Rozměry 50x34x96cm.

250 bodů

Elektronická pokladna    
Světelné a zvukové efekty, čtečka platebních karet, skener, 

dotykový panel pro výběr produktů, LCD displej, funkční kalkulačka, 
mikrofon, mechanická váha, rozměry 19x28,7x15cm. 

200 bodů
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Skluzavka 200cm     
Plastová skluzavka s délkou skluzu 200cm. 
Možno připojit i hadici s vodou. Věk 2+
224x115x200cm. 9.4kg.

400 bodů

  Šlapací traktor
S volantem a přívěsným vozíkem, který lze odpojit. Odklápěcí kryt motoru.  
Kvalitní plast, červená barva, rozměry vč. vozíku: 136x45x56cm.  
Délka traktoru bez vozíku cca 80cm, věk: 3+.

300 bodů
   Šlapací traktor

Šlapací traktor s volantem, 
rypadlem vpředu a zadní lžící. 
Přední nakladač s funkcemi 
zvedat/spustit dolů/sklopit. 
Odpojitelný přívěsný vozík. 
Rozměry 185x68x45cm, 
věk 3+.

400 bodů
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   Kuchyňka
Tefal Super Chef

Kuchyňka s uzavřeným okruhem tekoucí vody. Luxusní, plně vybavená  
kuchyňka s bohatým příslušenstvím a zvuky vaření. Nechybí dřez,  
lednice nebo hodiny. Rozměry 115x41x97cm.

500 bodů

  Pískoviště 1,5m2    
Vyrobeno z přírodního borovicového 

dřeva. Tvar čtverce o rozměru 
150x150x30cm, 4 sedací prkna, 

krycí plachta. 

500 bodů

Šlapací tříkolka    
Baby Driver Confort 

Kovová konstrukce, bezpečnostní pásy, 
odnímatelný ochranný rám pro nejmenší děti. 
Pomocí madla lze ovládat i směr jízdy. Stříška 
proti slunci. 66.5x50x59cm, 5.5kg.

500 bodů
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   Školní aktovka
Jednorožec / Tarantule

Moderní školní batoh s ergonomicky tvarovanými zády, 
lehký hliníkový profil, reflexní prvky. Obsahuje penál, 
pouzdro, peněženku a vak na přezůvky.

500 bodů

Dětské kolo    
Olpran Miki 18”

Dětské kolo Olpran MIKI 18“ 
je určeno pro děti ve věku 5-7 
let, kolo má odpružený Hi-ten 
rám a odpruženou přední vidlici. 
Středové složení: ocel, gripy 
PVC, plastové pedály. 

600 bodů Domeček    
Jura Lodge

Stabilní domek s otevíracími okny a dveřmi. 
Z kvalitního a odolného plastu. Snadná montáž, 

124x117x132cm, 20kg.

800 bodů



Ptáček bonus 2016  |  Pro děti  |  107

Dětské kolo    
Specialized Hotrock 16 Coaster

Ocelový rám 16“ a řídítka, sedlo je tvarované přímo 
pro děti, brzdy Coaster, ocelové náboje. 

1000 bodů

Dětské kolo    
Specialized Hotrock 24 

Kvalitní dětské kolo, rám A1 Premium Aluminium, 
tvarovaná horní a dolní rámová trubka, kované patky, 
vidlice SR Suntour XCT-JR, zdvih 50m, řazení 1x7 
Shimano, Revo twist, brzdy V-brake.

1500 bodů

   Školní batoh
Květiny / dinosaurus

Batoh pro malé školáky s anatomicky tvarovaný. Reflexní prvky, 
Obsahuje penál, pouzdro, peněženku a vak.

700 bodů
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   Vězení na ostrově 
Obsahuje 754 dílků. Věznici, 
helikoptéru, policejní člun, 
člun zločinců, horkovzdušný 
balón a 8 figurek.

300 bodů

   Hlubinný výzkum
Batiskaf, žrak, poklad, 3 figurky a příslušenství.

400 bodů

   Duplo - Domek na hraní
Dům se třemi podlažími, 3 figurky a 2 zvířátka. 

300 bodů

   Duplo - Velká farma
Farma s doplňky, traktorem, 3 figurkami a 6 zvířátky.

400 bodů
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  Konečný souboj
Místnost císaře na hvědě smrti a 5 figurek.

400 bodů

   Obchodní zóna
Emmin dům s obývákem, 
koupelnou kuchyní, ložnicí, 
terasou a zahradou, 3 figurky

400 bodů

  Velitelská loď
Přidej se do bitvy s Kylo Renovou velitelskou lodí!

700 bodů

  Loď Impéria Tydirium
Plně vybavená loď s figurkami hrdinů. 

800 bodů

Kamión F14    
Otevírací kamión týmu F14, 
s formulí a 6 figurkami 
s doplňky. 

400 bodů



Pod označením CONCEPT najdete v naší nabídce produkty, jež pro Vás vybírá náš tým obchodní a technické podpory ve spolupráci 

s celoevropským sdružením odborných velkoobchodů EDT GmbH, mezi které patříme i my.

Tyto vysoce kvalitní výrobky od předních světových producentů (např. Hansa, Kludi, Honeywell, Geberit, Ideal Standard, Vitra, a 

další) se vyznačují výborným poměrem cena/kvalita. Pod značkou CONCEPT Vám přinášíme řadu výrobků, u kterých jsme exklu-

zivním dovozcem a prodejcem v České republice a na Slovensku.

Produkty CONCEPT jsou plně dostupné na všech našich pobočkách a díky naskladnění jsme schopni dodávky velice rychle realizo-

vat. Poskytujeme také kvalitní technickou podporu a profesionální zaškolení. Naším cílem je rozšířit okruh výrobku CONCEPT tak, 

abyste pod touto značkou měli k dispozici  ucelený sortiment běžných výrobků pro sanitu, topení a instalace.

Za nákup zboží této značky v hodnotě 1000 Kč bez DPH získáte 2 body do Bonus Programu Ptáček. 

Značka EASY je název pro ekonomickou řadu výrobků, u kterých jsme exkluzivním prodejcem v České republice a na Slovensku. 

Pod označením EASY najdete v naší nabídce produkty, jež pro Vás vybírá náš tým obchodní a technické podpory. Výrobky pod 

značkou EASY jsou základní řadou sanitárních výrobků představující běžné vybavení koupelen.

Sortiment EASY pokrývá téměř všechny potřebné aplikace v sanitární keramice, sprchových zástěn, sprchových vaniček, 
předstěnových systémů a vodovodních baterií.

Za nákup zboží této značky v hodnotě 1000 Kč bez DPH získáte 1 bod do Bonus Programu Ptáček. 

značka pro odborné montážní firmy.

značka pro ekonomické tprojekty a rekonstrukce

Značka Concept

Značka Easy



„Ptáček Bonus“ je motivační program společnosti PTÁČEK – velkoobchod, a.s.
Ptáček Bonus - Pravidla
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Účastníkem programu „Ptáček Bonus“ se může stát každý registrovaný zákazník firmy Ptáček (v případě právnické osoby se stává účastníkem motivačního programu 
vždy společnost a přihlašovatel se zavazuje vedení společnosti informovat o účasti v tomto programu), který splní podmínky účasti a zakoupí v některé z poboček společnosti 
PTÁČEK zboží vybraných značek (dále jen zboží) v době trvání programu „PtáčekBonus“. Pro registraci je třeba kompletně vyplnit registrační formulář, který na vyžádání předá 
příslušný obchodní zástupce. 

Kritéria účasti v motivačním programu jsou: 

dobrá platební morálka a odběry ve standardních obchodních podmínkách. Při splnění kritérií účasti bude zákazník zaregistrován a evidován v motivačním programu a bude 
mu zřízeno Bonus konto. O stavu tohoto konta bude zákazník informován e-mailem a na vyžádání též u příslušného obchodního zástupce. Do programu „PtáčekBonus“ lze 
vstoupit i v průběhu jeho trvání. Veškeré zboží značek zúčastněných v „PtáčekBonus“ je ohodnoceno různým počtem bodů. Za nákup zboží v hodnotě 1 000 Kč bez DPH pak 
obdržíte 1 nebo 2 body – dle dané hodnoty výrobku/značky. Body získáte nákupem zboží v kterékoli pobočce společnosti PTÁČEK.

Po dosažení příslušného počtu bodů si účastník bude moci vybrat odměnu dle zveřejněného seznamu. S žádostí o čerpání odměny se obrátí na svého obchodního zástupce. 
Čerpat odměny je možné pouze v případě, že účastník nemá vůči společnosti PTÁČEK – velkoobchod, a.s. závazky po uplynutí doby splatnosti. Zvolená odměna bude zákaz-
níkovi předána nejpozději do 1 měsíce. Po vyčerpání odměny bude příslušný počet bodů z bodového konta odepsán. Body je možno kumulovat po celou dobu trvání akce, a 
tím získat nárok na hodnotnější odměnu.

Společnost PTÁČEK – velkoobchod, a.s. si vyhrazuje právo náhrady zboží pro odměny, které nejsou k dispozici v daném období (např. z důvodu vyčerpání skladových zásob, 
stažení z trhu, atd.). V těchto případech bude zboží nahrazeno zbožím srovnatelné kvality a druhu. Případné reklamace dodaných odměn je účastník programu povinen uplatnit 
do 1 měsíce od dodání.

Ceny nelze vymáhat právní cestou a nelze je vyplatit v hotovosti. V případě závažných důvodů si pořadatel vyhrazuje právo program odložit, přerušit, zrušit, či jednostranně 
změnit jeho pravidla. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit seznam zboží značek a odměn zařazených do tohoto programu. Uvedením osobních údajů souhlasí zákazník se 
zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely vedení a vyhodnocení tohoto programu. Informace získané při registraci účastníka jsou považovány za důvěrné a nebudou 
poskytnuty třetí straně. Jejich použití se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění. 

Doba platnosti motivačního programu je do odvolání. 

Tiskové chyby vyhrazeny, některé obrázky mohou být pouze ilustrativní.



Zboží těchto značek je ohodnoceno 1 bodem.
(za nákup zboží v hodnotě 1000 Kč bez DPH tak obdržíte 1 bod)

OTOPNÁ TĚLESA
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Zúčastněné značky



Zúčastněné značky
Zboží těchto značek je ohodnoceno 2 body.
(za nákup zboží v hodnotě 1000 Kč bez DPH tak obdržíte 2 body)

ODKOUŘENÍ
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Motivační program společnosti PTÁČEK - velkoobchod, a.s.
Některé obrázky mohou být ilustrativní. 
Tiskové chyby vyhrazeny. Platnost od 17. 10. 2016
www.ptacek.cz

Katalog dárků
bonus program Ptáček

Sbírejte body 
a užívejte si ještě větší
výběr dárků. 


