
COOP. VŠECHNO DOBRÉ.

Nabídka platí do konce uvedeného termínu nebo do vyprodání zásob. | Př ípadné 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 př ípadné změny v nabídce je vyhrazen informační plakát na prodejně nebo př íslušný 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 6/2018
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Platnost nabídky

od 31. 8. 2018
do vyprodání zásob.
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je možné uplatnit v místě nákupu zboží.
y v prodejně s termínem dodání do 15 dní. 

Láhev s brčkem
Banquet 

objem 250 ml, brčko 
s pojistným kroužkem,

různé vzory

Dóza plastová 
Riva Banquet 

objem 2,4 l,
s víčkem s násypkou,

hnědá

ka platí do konce uvedeného termínu nebo
ky označené poznámkou NA OBJEDNÁVKU je m

Dóza 
plastová 

Riva Banquet 
objem 1,2 l, s víčkem 

s násypkou, hnědá

Skládací
přepravka

s měkkými rukojeťmi
pro pohodlnější přepravu,

nosnost 50 kg,
54 × 37 × 28 cm

Plechová lucerna
na čajovou svíčku,

11,5 × 11,5 × 20 cm
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Nabídka platí od 31. 8. do 23. 9. nebo do vyprodání zásob.

Fotorámeček
Home Decor

plastový, 
na fotografii 13 × 18 cm,

s praktickou oporou 
k postavení na stůlMiska

Culinaria
z odolného plastu, 
objem 0,5 l, růžová

Miska
Culinaria

z odolného plastu, 
objem 1,8 l, růžová

Miska
Culinaria

z odolného plastu, 
objem 3 l, růžová

Fotorámeček
Home Decor

na fotografii 20 × 25 cm,
plastový, s praktickou oporou 

k postavení na stůl

Servírovací tác
Culinaria

z odolného plastu,
33 × 18 × 2 cm, růžový

. 8. do 23. 9. nebo do vyprodání zásob.

Relax Reed Diffuser
Power Air

dekorativní osvěžovač vzduchu
s tyčinkami, různé vůně

Neutralizer Power Air
do odpadkového koše

neutralizuje nepříjemné pachy,
různé vůně
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obbjejemmmm 1,8 l, růžovovááá
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Nabídka platí od 31. 8. do 23. 9. nebo do vyprodání zásob.
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Úložný box
na kolečkách

Pyramida
plastový, objem 20 litrů, 

47 × 34 × 27 cm, různé barvy

N

Anti-Mol Power Air
odpuzovač molů
s vůní levandule

Gumový
smeták Irma

teleskopický
75–120 × 34 × 7 cm,

výška chlupu 3 cm,
materiál: plast/kov

Prachovka
teleskopická
mikrovlákno,
různé barvy

Nazouvací
lžíce

teleskopická 25,5–73,5 cm,
různé druhy

,--

Melaminová
houbička

sada 3 ks

Jednorázové
rukavice

bezpudrové, 100 ks,
vinyl, různé velikosti
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1 sada

 Pro č i štění bez
chemických prost ředků.
 Účinně odstraňuje odolné nečistoty (od podrážek bot,fixů , zaschlého tuku,

vodního kamene).
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mm,,
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 Pro snadné
zametání vlasů 

a chlupů z podlah.
 Hodí se také pro 

vymetání nečistot
z koberců.
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Nabídka platí od 27. 7. do 23. 9. nebo do vyprodání zásob.

ŠKOL
A SE

BLÍZÍ!
Nabídka školních 

pot eb platí

od 27. 7. do 
23. 9. 2018 

nebo do vyprodání 
zásob.

Kružítko
školní, kovové

Pera
gumovací

2 ks

Sada
4 ks tužka 
s gumou

+ 2 ks pryž

Zvýraz ova e
4 barvy

N žky
d tské, 13 cm, 

pravé

O ezávátko
velké, 2 otvory,

plastové

Propisky
gelové

neonové, 6 ks

Izolepy
18 mm × 30 m

3 ks s odvíje em
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zásobb.
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KružítkoKružítkoKružítkoKružítkoKružítkoKružítkoužít
školní, kovškolní, kovkolní, kovolní kovškolní,koln voovéovéovévééo

Nabídka platí od 27. 7. do 23. 9. nebo do vyprodání zásob.

Propisky 
+ mikrotužky

2 ks + 2 ks

Pastelky
trojboké, 12 barev, 

18 cm

Voskovky
12 barev Vodové

barvy
12 barev
+ št tec

Propisky
jednorázové, 

6 ks

Modelína
12 barev, 150 gŠt tce 6 ks

3 ks kulaté,
3 ks ploché

velikost 4, 6, 10

Tempery
10 barev,

12 ml/1 tuba

Lepidlo Dual
ty inka 21 g,

2 ks

Pravítka
školní, 4 ks

Popisova e
12 barev, 13,5 cm

HIT-05-18.indd   5HIT-05-18.indd   5

25.6.2018   12:46:01

V našich
prodejnách stále 
najdete nabídku

Platí dle nabídky
prodejny do vyčerpání 

zásob.

ŠKOLNÍCH
POTŘEB

12,90 Kč
Ceny již od

34 90

29 90

34 90

Autíčko
s chrastítkem
plastové, 12 cm,

různé barvy
pro děti od 6 měsíců

900090000 Stojánek
na tužky 
3D efekt

8,6 × 10,6 cm,
různé vzory

VVVVVV nnnnnnnaaaašššiiiccccchhhh

Zápisník 
3D efekt

9,3 × 13,5 cm, 
50 listů,

různé vzory

Pouzdro
na propisky

19,5 × 5 × 4 cm,
silikon, různé barvy

99 90

49 90

Hrací karty 
jednohlavé,
v plastové
krabičce

AKČNÍ CENY JSOU PLATNÉ V TERMÍNU OD 31. 8. DO 23. 9. 2018 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 | Jednota SD 
v Toužimi | 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 se sídlem: U Rajské zahrady 3, 130 00 Praha 3. 
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ZBOŽÍ DOSTUPNÉ

NA PRODEJNĚ

OD 7. 9. 2018

jednoh
v plastov
krabičc
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