
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 je získat na základě závazné objednávky v prodejně s  termínem dodání do 15 dní. |   
Je v pravomoci prodejce 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/coopclubcz
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COOP. VŠECHNO DOBRÉ.
Platnost nabídky od 14. 4. do vyprodání zásob.

Pouzdro  
k vymalování  

+ barvy
různé motivy,  

21 × 12 cm

Medvěd  
antistresový

různé barvy

Peněženka
různé motivy,  

10 × 3,5 × 8,5 cm

Křídy 
chodníkové

trojhranné, 20 ks

Vzdělávací 
telefon

česky mluvící, 
na baterie, v krabičce, 

21 × 12 × 2,5 cm 
baterie nejsou 

součástí

4990

3690

4490

49,̄

199,̄

Sada je vhodná na kreslení  
na velkých plochách jako je  

asfalt nebo beton.

jaro



VŠECHNO DOBRÉ Nabídka platí od 14. 4. do 7. 5. nebo do vyprodání zásob.

Kočička  
chodící

na natažení,  
koulející oči 

Pejsek  
chodící

na natažení,  
koulející oči 

Notes  
se zámkem

18 × 15 cm

Traktor 
s přívěsem 

27 cm

7490

7490

5490

119,̄

Bloky měkké 
puzzle 

30 × 30 cm, 10 ks, 
různé druhy

279,̄

Bloky puzzle jsou měkké a odolné, můžete je 
použít i jako hrací podložku. Eva foam, ze které 
jsou vyrobeny je nezávadná a plně omyvatelná.



VŠECHNO DOBRÉ Nabídka platí od 14. 4. do 7. 5. nebo do vyprodání zásob.

Vláček 
+ dva vagonky 

65 cm, v síťce

Kolečko 
na písek s lopatkou 

a hrabičkami 
29 × 37 cm,  
různé barvy

Sada na písek 
HRAD 

31 × 24 cm, 4 ks, v síťce, 
vhodné pro děti  

od 10 měsíců

Míč
různé velikosti,  

různé motivy, v síťce, 
vhodné pro děti  

od 10 měsíců

Panenka hadrová
30 cm, různé vzory 

a barvy 

Digitální pokladna 
s doplňky

149,̄

199,̄

9990

5490

149,̄ 459,̄na objednávku



VŠECHNO DOBRÉ Nabídka platí od 14. 4. do 7. 5. nebo do vyprodání zásob.

Sendvičovač  
pro přípravu  

čtvercových toastů 
nepřilnavý povrch,  
tepelná pojistka,  

červený

Elektrická trouba se 
dvěma plotýnkami 

objem trouby 28 l,  
plotny průměr 
15,5 a 18,8 cm

429,̄

2 390,̄

na objednávku

na objednávku
funkce trouby a vařiče 

současně. grilovací rošt 
a odkapávací pánvička 

součástí příslušenství.

Balis zip 
sáčky

mix rozměrů,  
25 ks

Balis svačinové 
sáčky Krtek
25 × 35 cm,  

40 ks

3990

2190Odměrka Lock 
s uzavíratelným víkem 

1 l

129,̄



VŠECHNO DOBRÉ Nabídka platí od 14. 4. do 7. 5. nebo do vyprodání zásob.

teleskopická rukojeŤ

Deštník  
skládací mini

53 cm,  
různé barvy

Umyvadlo 
plastové Sea

12 l

Kbelík 
plastový Sea

10 l

Plácačka 
na mouchy 

teleskopická
26–72 cm

9990

8990

7990

2990
Chňapka 
levandule
18 × 30 cm

Hrnek 
levandule

450 ml,  
různé vzory,

3990

59,̄



AKČNÍ CENY JSOU PLATNÉ V TERMÍNU OD 14. 4. DO 7. 5. 2017 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 | Jednota SD 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: Na Poříčí 30, Praha 1; korespondenční adresa: U Rajské zahrady 3, 130 00 Praha 3. 

Švihadlo 
dřevěné

2,27 m

29,̄

Novinka 
na Evropském trhu

• osvěžovač vzduchu do ventilátorové 
mřížky s dlouhotrvajícím účinkem 

• výběr ze 4 kvalitních vůní 
boss, rally, lemon, vanilla 

• Speciální parfemovaný plast 
s uzamčenou vůní k postupnému uvolňování

Ledvinka  
s reflexními prvky 

22 × 9 cm

Přenosný USB/SD 
přehrávač s rádiem 
s dálkovým ovládáním, 

černo-červený

129,̄

919,̄

• Možnost nahrávání na USB/SD zařízení 
• konektor pro připojení stereo sluchátek 

• zabudovaný mikrofon 
• indikace aktuálního času s funkcí buzení 

• napájení z elektrické sítě, baterií 
nebo z vestavěného nabíjecího akumulátoru 

na objednávku

Speciální plastový 
osvěžovač
různé vůně

5990 lemon

rally

boss

vanilla


