
Kávovar 
TASSIMO SUNY

jednoduchá příprava nápojů díky 
obsluze stiskem jednoho tlačítka, 
okamžitě připraven k použití díky 

prakticky nulovému nahřívání,  
provozní tlak max 3,3 bar,  

příkon 1300 W
+ startovací balíček 

13 nápojů
(na vyžádání u pokladny)

Medvěd Vojtík
plyšový, 30 cm, česky 

mluvící, po stiknutí 
symbolu vypráví 

6 pohádek, pro děti 
od 12 měsíců,  

baterie jsou součástí 
balení

Auto s figurkou
na šroubování, 

různé druhy

Panenka kloubová
29 cm, s doplňky, 

růtné druhy

999 ,-

699 ,-

229 ,-

229 ,-

KUPTE  
PŘÍSTROJ  
TASSIMO  

A ZÍSKEJTE
NAVÍC KAPSLE

Vaše prodejny
s českou tradicí

Podzim
Platnost nabídky 

od 11. 10. 2019 
do vyprodání zásob.

COOP. VŠECHNO DOBRÉ.

Nabídka platí do konce uvedeného termínu nebo do vyprodání zásob. | Případné reklamace je možné uplatnit v místě nákupu zboží.  
Výrobky označené poznámkou NA OBJEDNÁVKU je možné získat na základě závazné objednávky v prodejně s termínem dodání do 15 dní.  
Prodejce má pravomoc nabídku akčního zboží zúžit adekvátně k prodejní ploše. Takové zboží je možné na přání zákazníka objednat.  
Pro případné změny v nabídce je vyhrazen informační plakát na prodejně nebo příslušný odkaz na webových stránkách www.coop.cz 

Fota jednotlivých výrobků jsou pouze ilustrační. | Ceny jsou bez dekorace. | Za tiskové chyby neručíme. 

www.coopclub.cz | facebook.com/coopclubczHITY 7/2019
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NA OBJEDNÁVKU



Sada talířů 
BANQUET Bluebell

porcelán, 6x dezertní talíř 19 cm, 
6x hluboký talíř 21,5 cm, 

6x mělký talíř 24 cm

Hrnek 
keramický 

BANQUET Mat
objem 350 ml, vhodný na horké 
i studené nápoje, různé barvy

Svícen 
BANQUET 
Bubbles

skleněný, ø 5,5 cm,  
na čajovou svíčku

Svíčky čajové
6 ks, různé druhy

Svíčka ve skle
s víčkem, 510 g, 

různé druhy

Svítilna 
LED

12 × 12 × 18,5 cm, 
efekt hořícího krbu, 

baterie nejsou součástí balení

Pánev 
Provence 
Gourmet

ø 28 cm, výška 6 cm, 
hliník, nepřilnavý 

povrch

Pánev Provence 
Gourmet

ø 24 cm, výška 5,5 cm, 
hliník, nepřilnavý 

povrch

Sada příborů 
BANQUET Lines
 nerezové s plastovou 

rukojetí s dekorem

Síto na halušky 
BANQUET

18 cm, nerezové

Hodiny 
nástěnné 
Lavender

ø 34 cm

849 ,-

599 ,- 469 ,-

399 ,-

149 ,-

159 ,-

79 90

24 90

29 90

16 90

149 ,-

Nabídka platí od 11. 10. do 10. 11. nebo do vyprodání zásob.

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU NA OBJEDNÁVKU

MIKROVLNKAMYČKA

MYČKA

MIKROVLNKAMYČKA

MYČKA



Bateriové koště 
KÄRCHER KB 5

pro rychlé a efektivní čištění 
tvrdých podlah a koberců 

s krátkým chlupem, 
ergonomické držadlo, 

flexibilní dvojitý kloub 
pro snadné ovládání, 

pracovní šířka kartáčů 
210 mm, universální 

kartáč, kartáč na zvířecí 
chlupy, objem nádržky 

370 ml, nízká 
hmotnost 1,2 kg, 

nabíjecí Li-Ion baterie

Parní čistič 
KÄRCHER SC 2 

EasyFix
čištění párou bez chemie, doba 

ohřevu 6,5 min, integrovaný 
trychtýř k doplňování vody, 

kontrolky provozního režimu 
a režimu topení, 2-stupňová 

regulace množství páry, 
flexibilní podlahová hubice 

EasyFix s potahem 
z mikrovlákna, ruční 

hubice včetně návleku, 
bodová tryska, kulatý 

kartáč

Svíčka ve skle
s víčkem, 510 g, 

různé druhy

Čisticí poleno PE-PO
přípravek k odstraňování sazí z komínů 
a kouřovodů, působí preventivně proti 
vzniku požárů způsobených vznícením 

sazí v kouřovodech

Pevný 
podpalovač 

PE-PO
40 podpalů

Dřevěný 
podpalovač 

PE-PO
40 podpalů, bez 

zápachu, vhodný pro 
užití v interiéru

Deka 
Quentin 

mikrofleecová
150 × 200 cm, vysoce  
kvalitní hebký materiál, 

různé barvy

Podsedák 
Quentin

4 ks, 100% PES, 
s protiskluzovými 

terčíky, různé  
barvy

119 ,-

24 90

21 90

199 ,-

249 ,-

1 790 ,-

2 790 ,-

Nabídka platí od 11. 10. do 10. 11. nebo do vyprodání zásob.
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NA OBJEDNÁVKU



Květinová 
vazba 

27 × 20 cm, 
různé vzory

Lampa 
pietní

skleněná, 
náplň 80 g,  

výška 23,5 cm,  
různé barvy

Chryzantéma
3 květy,  

různé barvy

Zapalovač 
piezoelektrický

délka 17,5 cm, výsuvný, 
různé barvy

Lampa pietní
skleněná, náplň 30 g,  

výška 17 cm,  
různé barvy

Svíčka pietní 
parafínová

WP-3 PLUS, 
80 g, výška 9,5 cm

Svíčka pietní 
parafínová

WP-6P BIS, 
180 g, výška 14 cm

Svíčka 
elektrická
ZD1 oranžová, 
výška 10 cm, 

svítí až 88 dnů, 
baterie jsou součástí 

balení

Dámské triko
3/4 rukáv, bavlna/elastan, 

různé vzory a velikosti

Dámské legíny TERMO
černé, polyester, různé velikosti

39 90

24 90

9 90

16 90

18 90

29 90

39 90

229 ,-

139 ,-

119 ,-
23,80 Kč/1 pár

Pánské ponožky 
TERMO OUTDOOR

5 párů, různé barvy 
a velikosti

119 ,-

Nabídka platí od 11. 10. do 10. 11. nebo do vyprodání zásob.



Triko unisex 
TERMO

šedé, 
50 % bavlna, 
50 % funkční 

polyester, 
různé velikosti

Spodky unisex TERMO
šedé, 50 % bavlna, 50 % funkční 

polyester, různé velikosti

299 ,-

159 ,-

169 ,-

169 ,-

299 ,-

139 ,-
46,33 Kč/1 pár

99 90

19,98 Kč/1 pár

Dámské  
pyžamo

s dlouhým rukávem, 
100% bavlna, 

různé barvy a velikosti

Dámská 
noční košile

100% bavlna, 
různé barvy  
a velikosti

Pánské pyžamo
100% bavlna, 

různé vzory a velikosti

Ponožky 
ANGORA

dárkový set, 3 páry, 
z angorské vlny, 

různé barvy a velikosti

Dámské 
ponožky TERMO

5 párů, polyester, různé 
barvy a velikosti

Nabídka platí od 11. 10. do 10. 11. nebo do vyprodání zásob.



Soubor 100 her
společenské hry 

v krabici 
33 × 23 × 3,5 cm

Z pohádky 
do pohádky

Retro edice,  
dětská hra, 

6 dřevěných figurek

Mini 
batůžek

s karabinou,  
14 × 10 × 5 cm, 

různé druhy

Bugs Racing 
Foukni a jeď

se samolepkou a vystřelovací  
rampou, 9 cm, různé druhy

Policejní auto
kovové, 13 cm, s přívěsem, 2 vozíky  

a doplňky, baterie jsou součástí balení

Auto RC
na dálkové ovládání,  

plast, 25 cm, v krabici  
33 × 13 × 14 cm, 

baterie nejsou součástí  
balení

Pistole 
laserová

23 cm  
s terčem 19 cm,  
plast, se zvukem  

a světlem, baterie 
nejsou součástí  

balení

259 ,- 269 ,-

459 ,-

399 ,-

269 ,-

99 90

229 ,-

Nabídka platí od 11. 10. do 10. 11. nebo do vyprodání zásob.

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU



Puzzle Mapy 
DINO

Evropa, 69 dílků 

Puzzle DINO
24 dílků,  

různé druhy

Plyšová 
Kočka, Pes

chodící, se zvukem, pro děti  
od 12 měsíců, baterie  
nejsou součástí balení

Miminko 
s doplňky

čůrající, plast, 
výška 30 cm

Panenka 
Eliška

mrkací, česky mluvící, 
výška 30 cm,  

různé barvy, baterie  
jsou součástí  

balení

Peněženka
barevná, duhová, 

různé druhy

Nádobíčko
38 × 26 × 6 cm, 

různé druhy

Samolepky 
halloween
pohyblivé oči, 
různé druhy

Samolepky 
halloween
reflexní, 4 ks

Lampa 
halloween

se zvukem a světlem, 17 × 11 cm,  
různé druhy, na baterie 3x AA, baterie 

nejsou součástí balení

199 ,-

99 90

259 ,-

299 ,-

49 90

599 ,-

24 90

129 ,-

19 90

79 90

Nabídka platí od 11. 10. do 10. 11. nebo do vyprodání zásob.

NA OBJEDNÁVKU



Vánoční 
balicí papír

různé vzory

Stuha 
Diamond

vázací  
5 mm × 10 m, 

různé barvy

Rozeta 
Diamond

ø 8 cm, různé barvy

Vánoční 3D pohlednice
11 × 16 cm, 
různé druhy

Ptáček
závěsný bílý, 

24 cm, 
různé druhy

Náhradní 
žárovky

pro žárovkové 
svícny, 

3W/34V, 3 ks

Elektrický 
svícen poschoďový

dřevěný, přírodní,  
7 žárovek

Okenní dekorace
vánoční motivy, 

14 × 17 cm, různé druhy

Okenní 
fólie

vánoční motiv, 
s glittrem, 3+1

Okenní fólie
zimní motiv, 
různé druhy

Anděl 
skleněný

4,5 cm, 
různé barvy

Světlo LED
stroměček 

měnící barvy, 
včetně baterie 

1x CR2032

14 90

39 90

12 90

29 90199 ,-

119 ,-

39 90

9 90

6 90

14 90

24 90

99 90

AKČNÍ CENY JSOU PLATNÉ V TERMÍNU OD 11. 10. DO 10. 11. 2019 VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH SPOTŘEBNÍCH A KONZUMNÍCH DRUŽSTEV:
Jednota Benešov družstvo | COOP Hořovice družstvo | Družstvo Jednota Kladno | Jednota SD v Rakovníku | COOP Mnichovo Hradiště 
družstvo | Jednota SD v Nymburce | COOP Praha – západ, družstvo | COOP Příbram družstvo | Západočeské konzumní družstvo v Sušici 
| COOP – Jednota Toužim, SD | COOP družstvo Plasy | Západočeské konzumní družstvo Plzeň | Jednota SD v Tachově | Jednota SD v Podbořanech 
| Jednota, SD Hlinsko | COOP Dvůr Králové n. L., družstvo | COOP družstvo HB | Jednota SD v Jilemnici | Jednota SD v Pardubicích | Jednota 
SD ve Volyni. 

© DELEX, s. r. o., Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň | Vydalo: COOP Centrum družstvo, U Rajské zahrady 3, 130 00 Praha 3. 


