PLATNOST NABÍDKY OD 8. 4. 2022
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

34,90

14,90

59,90

Ubrousky
3vrstvé, 33 × 33 cm, různé motivy

14,90

OVO Smršťovací košilky
na velikonoční vajíčka se třemi
jarními motivy českých obrázků
• tradiční, moderní

OVO
4 práškové barvy

určené k barvení velikonočních
vajec, snadná a rychlá aplikace,
výrazné barvy

ve skle, 70 × 100 mm, různé druhy

24,90
Svíčka Vajíčko

60 mm, s aplikací, různé druhy

Samolepky na vajíčka
velikonoční, 19 × 9 cm, různé motivy
www.coopclub.cz |

coopclubcz

HITY 3/2022

24,90

Vonná
svíčka
Easter

89,90

799,–

79,90
Dávkovač na léky

7denní – ráno/poledne/večer

Sendvičovač ECG S3173
3in1 Triangle

Košík úložný 6,6 l BRILANZ
plastový v ratanovém provedení,
29 × 21,5 × 15 cm, šikovný pomocník
do Vaší domácnosti, bílý/antracit

999,–

3 výměnné desky – grilovací,
trojúhelníčkové a vaflovací, nerezové
provedení, nepřilnavá povrchová
úprava pečících ploch, tepelně
izolovaná rukojeť, ochrana proti
přehřátí, indikátor připojení k síťové
zásuvce/připravenosti k pečení,
příkon 750 W

299,–
Košík nákupní
skládací, 42 × 29 × 27 cm, červený

Tyčový mixér ECG RM 750

119

,–

Forma
na koláč TORO Baking
29,5 × 4 cm

regulace výkonu, 4 listová zahnutá
čepel z nerezové oceli, nádoba
na sekání se samostatnou čepelí
500 ml, plastová nádoba 600 ml,
nástavec na šlehání, soft buttons,
TURBO funkce, pogumované tělo
v kombinaci s nerezovou ocelí,
220–240 V, 89 dB, 50/60 Hz,
750 W

49,90
Lepivá past
na hmyz TORO Garden
5 ks, tvar kytka, 13 × 8 cm

Nabídka platí od 8. 4. do 8. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob.

229,–
49,90
Košík úložný 2,2 l BRILANZ

plastový v ratanovém provedení,
24,5 × 19,5 × 6 cm, šikovný pomocník
do Vaší domácnosti, bílý/antracit

69 90

Sada košů
na prádlo HEIDRUN

2 ks, plastové, 58 × 40 × 23 cm

,
Unisex
kotníkové
ponožky PON KOT 5

5 párů, bavlna, polyamid, elastan,
různé velikosti

59,90

Utěrky
kuchyňské

119,–

6 ks, 40 × 60 cm, bavlněné s vysokou
savostí a dlouhodobou životností,
různé barvy

Chňapka
kuchyňská

bavlněná s poutkem k zavěšení,
univerzální velikost, různé vzory

199,–

Pánské
kraťasy
OLIVER

199,–

krátké nohavice,
65 % polyester, 35 % bavlna,
různé barvy a velikosti

Dámské
sportovní
3/4 legíny
SPRINGS
CAPRI

95 % polyester,
5 % elastan,
různé velikosti

299,–
Dámské
legíny
LENNY

volnější nohavice,
92 % bavlna, 8 % elastan,
různé velikosti

Nabídka platí od 8. 4. do 8. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob.

69,90

29,90

59,90
Hip Hop skákající

obraťte kulatou část hračky vzhůru
nohama a pusťte ji na zem a hračka
vyskočí do vzduchu, různé barvy

Sada na písek

obsahuje kbelík a 7 dalších doplňků
na písek, různé barvy,
vhodné od 10 měsíců

Sada na písek

kbelík 14 cm a lopatička, různé
barvy, vhodné od 10 měsíců

49,90
249,–
Auto popelářské

Kuřátko

plastové, s otevírajícími dvířky,
velikost 35 cm, vhodné pro použití
venku i doma

líhnoucí se a rostoucí ve vajíčku,
vložte vajíčko do nádoby s vodou
a sledujte jak se klube z vajíčka,
různé barvy

159,–

Stavební stroje

auto nakladač + auto s korbou,
cca 13 cm, na volný chod, plast,
vhodné od 12 měsíců

199,–
69,90
Křídy barevné

chodníkové, 24 ks,
v krabičce 15 × 11 × 10 cm,
vhodné od 3 let

Míč
fotbalový

nafouknutý, šitý, s potiskem hvězd,
22 cm vel. 5, kožený, vhodné od 3 let

Švihadlo

59,90

270 cm, s dřevěnou rukojetí,
nastavitelné, různé barvy,
vhodné od 8 let

AKČNÍ CENY JSOU PLATNÉ V TERMÍNU OD 8. 4. DO 8. 5. 2022 VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH COOP: 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 Pardubicích | Jednota SD ve Volyni.
Nabídka platí do konce uvedeného termínu nebo do vyprodání zásob. | Nabídka může být omezena v důsledku vládních nařízení. Takové zboží bude opět v prodeji v nejbližším možném termínu. | 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.
Vydalo: COOP Centrum družstvo, U Rajské zahrady 3, 130 00 Praha 3. | © DELEX, s. r. o., Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň

