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Pripomeňme, že od 1. septembra 
minulého roku sa môžu na trh v EÚ 
uvádzať len vysávače s maximálnym 
elektrickým príkonom 1 600 W. Doteraz 
sa pri výbere vysávača používala 
 jednoduchá rovnica: vyšší elektrický 
výkon = väčšia sacia sila, teda lepší 
vysávač. To však vždy neplatí, lebo sacia 
sila nie je jediný parameter a výrobcovia 
už dokážu dosiahnuť výbornú saciu silu 
aj pri nižšom elektrickom príkone. 
Pozrime sa teda na údaje na štítku 
podrobnejšie. 

1. energetická trieda
Tá je stále najviditeľnejšou hodnotou 
uvádzanou v hornej časti európskeho 
energetického štítka a jej stupnica 
je rozdelená od najvyššej triedy A 
po najnižšiu triedu G. Hovorí teda o tom, 
koľko energie vysávač spotrebuje, teda 
koľko vo výsledku zaplatíte za elektrickú 
energiu. Nehovorí však nič o tom, 
ako účinne prístroj vysáva. 

2. ročná spotreba 
energie
Udáva množstvo energie, ktorá sa 
spotrebuje pri 2-hodinovom vysávaní 
plochy s rozlohou 87 m2 pri frekvencii 
vysávania 50-krát ročne. Opäť je to údaj, 
ktorý hovorí o tom, koľko zaplatíte, 

6 tipov  
pre výber 
vysávača  

ale v sumárnom vyhodnotení za celý rok. 
Udáva sa v kWh/rok. 

3. trieda prachových 
emisií
Udáva množstvo prachu, ktoré sa 
opätovne dostane do ovzdušia cez 
výstupy na vysávači. Vyjadruje teda 
mieru čistoty odvádzaného vzduchu 
a tiež sa udáva na stupnici od A po G, 
kde A je najlepšie. Tento údaj by si mali 
všímať hlavne ľudia trpiaci dýchacími 
problémami.

4. hlučnosť
Nízka prevádzková hlučnosť je pre 
mnohých dôležitá, použitie tichšieho 
spotrebiča je vždy príjemnejšie. 
Hlučnejšia cestná premávka dosahuje 
hodnotu 80 dB a hluk so silou 100 dB 
nastáva pri práci s automatickým  
kladivom vo vzdialenosti 1 metra.

5. Účinnosť vysávania 
na koberci
Hoci je uvedená v spodnej časti štítku, 
je to zaujímavý údaj, pokiaľ je pre vás 
dôležitá čistota. Účinnosť vysávania 
na koberci určuje, ako kvalitne spotrebič 
vysáva prach z koberca. Označuje sa opäť 
v triedach od A po G, kde A je najlepšie. 

Pritom môže existovať vysávač, ktorý 
bude dosahovať dobré výsledky čistenia 
pri nízkom výkone spotrebiča, pokiaľ 
je navrhnutý premyslene a má kvalitné 
príslušenstvo. Minimálna účinnosť 
je stanovená na 75 %.

6. Účinnosť vysávania 
na tvrdej podlahe
Je to veľmi podobný údaj ako pre  
koberec, ale s tým, že tu sa posudzuje 
účinnosť satia na podlahe. Minimálna 
účinnosť pre podlahy je stanovená  
na 90 %.

ako si teda vyberať 
vysávač?
Ak chcete naozaj účinný vysávač, potom 
parametre 5 a 6 by mali byť A. Pokiaľ 
chcete platiť za spotrebovanú energiu 
čo najmenej, potom parameter 1 by 
mal byť A a parameter 2 čo najnižší. 
Ak neznášate pri vysávaní hluk, hľadajte 
v parametri 4 hodnotu 60 až 80 dB. 
No a ak ste alergik alebo máte astmu, 
potom sa zamerajte na parameter 
3 s hodnotou A. Všímajte si aj dĺžku 
prepojovacieho kábla, ako aj objem 
prachovej náplne. A vyberte si farbu, 
ktorá je vám príjemná. 

Prajeme vám štastnú ruku pri výbere! 

Energetické štítky sú známe zo zariadení ako sú chladničky alebo 
práčky, teraz však sú už aj na vysávačoch. A je to dobre, lebo vám 
pomôžu rýchlo sa zorientovať. Teraz vám ukážeme, ako štítku rozumieť 
a na čo sa sústrediť. Nájdete na ňom 6 údajov a podľa nich si vyberiete, 
či chcete skôr tichší, výkonnejší alebo energeticky úspornejší model.
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vysávač ElEcTrOlUx
ESPArKETTO 99,90  €
PôVODNá cENA:  129 € UšETríTE: 29,10 €  

ESclASSIcP    spotr. el energie                                      
52,8 kWh/ročne    parketová hubica   
  teleskopická trubica     en. trieda 

F    zber prachu na koberci c   zber 
na tvrdej podlahe c    reemmisia 
prachu A    hlučnosť 79 dB  
  1084564

darček: žehlička Zelmer ZIr11125G darček: kufrík s príslušenstvom darček: sada na vlhké mopovanie darček: nabíjací a sušiaci stojan

vysávač ZElMEr
Vc 7920.0ST Aquawelt Plus

vysávač BOScH
BBHMOVE6

robotický mop IrOBOT
BrAAVA 380T

vrecká MENAlUx
1800

vysávač ElEcTrOlUx
ZB 2816

vysávač rOWENTA
rO5396OA

robotický mop IrOBOT
ScOOBA 450

PôVODNá cENA:  199 € UšETríTE: 40 €  
NA SPláTKY od 7,95 € MESAčNE

NA SPláTKY od 5,95 € MESAčNE PôVODNá cENA: 99,90 € UšETríTE: 20 €

NA SPláTKY OD 14,95 € MESAčNE

PôVODNá cENA:  94,90 € UšETríTE: 5 €  

159 €

119 €

299 €

 kus 5,99 €
79,90 €

89,90 €

599 €

vôňa do vysávačov SWIrl
DEO PErlY  kus 2,89 €

bezvreckový    spotr. el. en. 32,2 kWh/ročne  
  kovová teleskopická trubica    parketová 

hubica    turbo kefa    en. trieda B    zber 
prachu na koberce D    zber na tvrdej podlahe 
A    reemmisia prachu c    hlučnosť 86 dB   
  1086249

na mokré aj suché vysávanie a tepovanie  
kobercov    max. príkon 1 700 W    sací výkon  
290 W    vysávanie cez vodný filter    HEPA filter   
  bohaté príslušenstvo    1060295

stojanový vysávač 2v1  
  dva stupne výkonu    

doba chodu až 36 min.  
  doba nabíjania 12 - 16 

hod.     umývateľný filter  
  kapacita zásobníka 

300 ml     elektrická 
kefa    1092580

tip

Pri použití funkcie 
tepovania odporúča 
výrobca použiť 
neutralizátor peny 
Zelmer 619.0165.

PôVODNá cENA:  549 € UšETríTE: 50 € 
NA SPláTKY od 24,95 € MESAčNE

PôVODNá cENA:  619 € UšETríTE: 20 € 
NA SPláTKY od 29,95 € MESAčNE

robotický vysávač IrOBOT
roomba 785

výdrž batérie 120 m2 (180 min.)    doba 
nabíjania 180 min.    1 l nádoba na nečistoty  
  hlučnosť 60 dB    1x zberný kôš AeroVac  
  1x virtuálny maják    1x virtuálna stena 

Halo    1x kompaktná nabíjacia stanica   
  súprava náhr. HEPA filtrov    1085166

499 €

vysávač EcG
VP 3161 S 37,90 €

sací výkon 300 W    elektronická regulácia 
sacieho výkonu    objem prachového vrecka 
2,0 l    indikátor naplnenia vrecka    tepelná 
pojistka    nerez. teleskopická trubica    pogu-
mované kolieska    hlučnost < 75 dB    vhodné 
vrecka MENAlUx 4000    1070882

príkon 1 600 W

výdrž batérie: suché mopovanie 93 m2 (4 
hodiny), vlhké mopovanie viac cyklov po 33 m2 
(2,5 hodiny)    doba nabíjania 4 hodiny/2 hodiny 
(so stanicou Turbo, možnosť dokúpiť)    tichá 
prevádzka    rozmery: 25 x 22 x 8 cm    1x 
navigačná kocka    1077587

určený na mokré čistenie    spolu s roztokom 
Scooba juice odstráni z podl. až 99,3 % baktérií  
  obsah nádoby: 0,75 l postačuje na plochu 

28 m²    inteligentný čistiaci systém    každé 
miesto čistí v priem. 5 krát    1077588

bezvreckový stojanový 
vysávač s elektrickou 
rotačnou kefou 2 v 1   
odpojiteľný ručný vysávač  
  2 výkonové stupne    

akumulátor NiMh 12 V   
  objem zbernej nádoby  

0,5 l    1090891 vrecká do vysávača    5 vreciek    s-bag  
  1 motorfilter na strihanie pre vysávače 

značky Electrolux a Philips    v ponuke  
pre rôzne značky vysávačov    1011730

vôňa do vreckového vysávača    osvieži 
vzduch počas vysávania    v ponuke rôzne 
druhy

tip

Vyberateľný  
ručný vysávač  
na okamžité 
použitie.

tip
Energeticky úspornejší 
vysávač poupratuje 
rovnako dobre  
a s menším množstvom 
spotrebovanej elektrickej 
energie.

príkon 1 200 W príkon 
950 W

príkon 1 700 W

tip

Jediný robotický 
umývač na trhu.

VEľKé JArNé upratovanie
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10-ročná záruka na motor direct drive

147 kWh/rok (220 cyklov)193 kWh/rok (220 cyklov) 137 kWh/rok (220 cyklov)

duálne sprchovanie

A+++A+++

A+++-20 %

parné programy

45 cm

6. zmysel

59 dB53 dB 55 dB

1 200 6 kg8 500 l/rok displej

práčka WHIrlPOOl
AWSc 61200

práčka HOTPOINT ArISTON
WMD 863B EU

práčka lG
F74A8QDS349 €319 € 599 €

1086623 1063389

1062415

kondenzačná sušička ElEcTrOlUx
EDH3684PDE 439 €

308 kWh/rok 
(160 cyklov)

čas sušenia 
181 min.

A+

66 dB

8 kg

displej

60 cm

práčka INDESIT
xWSA 61253

umývačka BOScH
SMS58N98EU

1074713

1069700

A+++

42,5 cm

61 dB

1 200

6 kg 8 391 l/rok

Push & Wash

lED kontrolky

239 €

459 €

152 kWh/rok (220 cyklov)

1 600 detská poistka 1 4008 kg 7 kg

11 594 l/rok

10 000 l/rok

1086733

59 cm

tip

Starostlivosť o spotrebič 
je jednoduchšia a 
rýchlejšia. S novým 
systémom filtrácie stačí 
čistiť už len 1 filter. 

tip

Obľúbené parame-
tre prania si uložte 
do pamäte, pri ďal- 
šom praní si všetky 
nastavenia jednodu-
cho vyvoláte stlače-
ním jedného tlačidla.

tip

Para udrží optimálnu 
teplotu potrebnú na 
odstránenie alergé-
nov a roztočov lepšie 
ako vriaca voda.

tip

6. zmysel™ colours 
15° v kombinácii  
s programami pre 
farebnú bielizeň 
poskytuje rovnaký 
prací výkon ako pri 
programe na 40 °c 
pre zmiešané farby.

tip

špeciálna príborová 
zásuvka vám uvoľní 
priestor pre ďalší riad 
v spodnom koši. 

A++

262 kWh/rok44 dB 60 cm

13 súprav 1 680 l/rok

Aqua Stop

5 progr.výmenník tepla

VarioSpeed Plus motor EcoSilence Drive

práčka WHIrlPOOl
AWE 50510 249 € práčka ElEcTrOlUx

EWT1066TrW 329 €
PôVODNá cENA:  289 €  UšETríTE: 40 €
NA SPláTKY od 12,45 € MESAčNE 

1086593

172 kWh/rok (220 cyklov)

A++

58 dB

1 000

Time Manager

6 kg9 790 l/rok

40 cm

displej

1085172

148 kWh/rok (220 cyklov)

A++

40 cm59 dB

1 000 5 kg7 400 l/rok

tip
Užitočný programom 
Denné pranie, ktorý  
operie bielizeň už  
za 1 hod.

PôVODNá cENA: 369 €   UšETríTE: 40 €
NA SPláTKY od 16,45 € MESAčNE

PôVODNá cENA: 289 €   UšETríTE: 50 €
NA SPláTKY od 11,95 € MESAčNE

PôVODNá cENA: 399 €   UšETríTE: 80 €
NA SPláTKY od 15,95 € MESAčNE

PôVODNá cENA: 389 €   UšETríTE: 40 €
NA SPláTKY od 17,45 € MESAčNE

PôVODNá cENA: 509 €   UšETríTE: 70 €
NA SPláTKY od 21,95 € MESAčNE

displej

displej

PôVODNá cENA: 639 €   UšETríTE: 40 €
NA SPláTKY od 29,95 € MESAčNE

60 cm

NA SPláTKY od 22,95 € MESAčNE
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novinka

čistič okien KärcHEr
Wv 60 plus

Žehlička EcG
NZ 190

parný čistič KärcHEr
Sc 4

zvlhčovač lANAFOrM
ArOMA PUrE

čistič vzduchu BONEcO
WA1355A

parný generátor PHIlIPS
Gc7635/30 Perfectcare Pure

tep KärcHEr
rM 519

Žehlička TEFAl 
FV3930E0

BEžNá cENA: 89,90 € UšETríTE: 16 €

BEžNá cENA: 19,99 € UšETríTE: 7 € 

BEžNá cENA: 219 € UšETríTE: 20 €   NA SPláTKY od 9,95 € MESAčNE

NA SPláTKY  od 6,95 € MESAčNE

NA SPláTKY od 11,45 € MESAčNE

BEžNá cENA: 69,90 € UšETríTE: 13 € BEžNá cENA: 49,90 € UšETríTE: 7 €

73,90 €

12,99 €

229 €

56,90 €

199 €

139 €

9,99 €

42,90 €

akum. 3,6 V    šírka sacej hubice 28 cm  
  pracovný čas na 1 nabitie cca 20 min.  
  hmotnosť 0,7 kg    1053106

max. tlak pary 3,5 bar   doba nahrievania 
4 min.     objem kotla/nádrže 0,5/0,8 l  
  dĺžka kábla 4 m    1093447

čistič na koberce a tvrdé plochy    rýchlo- 
schnúci čistič kobercov v 1 l fľaši na 
jednoduché odstraňovanie každodenného 
znečistenia    1062937

tip
Bezstarostné 
žehlenie, ktoré 
nevyžaduje  
nastavenie.

výkon 1 600 W    dĺžka 
kábla 5 m    doba 
ohrievania 15 s    doba 
prevádzky 13 - 19 min.  
  parný automatický 

mechanizmus    1x 
štandardná podložka  
  3x vložka s vôňou 

citróna    1091047

parný mop BlAcK & DEcKEr
Fsm1620s 99,90 €
BEžNá cENA: 115 € UšETríTE: 15,10 €

tepovač KärcHEr
SE 4001 189 €

príkon 1 400 W    objem zbernej nádoby:  
4 - 4 l    akčný rádius 7,5 m    2 m hadica  
na tepovanie a extrakciu s držadlom     
trubica na tepovanie a extrakciu    tepovacia 
hubica s násadou na tvrdé plochy    1061943

BEžNá cENA: 239 € UšETríTE: 50 €   NA SPláTKY od 9,45 € MESAčNE

čistič a zvlhčovač vzduchu    denný a tichý 
nočný režim    automatické vypnutie pri 
nedostatku vody    odparovacia schopnosť 
až 0,3 l /h    vhodný do miestností s 
rozlohou do 50 m²/125 m3     1070508 

aku metla BSMArT
cN-EM001 29,99 €

doba použitia približne 30 minút     možnosť 
použitia na koberce, dlažby, podlahy z dreva, 
laminát     4 rotujúce kefy     technológia Q 
brush     rozmery 8 x 39,5 x 22,5 cm     1,31 kg   

  1092358

najľahšia systémová žehlička     bezpečná 
pre všetky materiály     žehl. plocha T-ionic 
Glide      stály výstup 120 g/min.     parný 
impulz 240 g     vertikálna para     1,5 l 
nádržka     priestor na sieť. šnúru    1066187

nepriľnavá žehliaca plocha     regulácia 
výstupu pary     parný ráz     vertikálne 
naparovanie    Anti-calc     Anti-Drip     
Auto-clean     200 ml nádržka na vodu     
1094782

zvlhčovač a difúzor vône      veľkosť 
miestnosti: 15 m2      kapacita nádobky 1,6 l    
  časovač      automatické vypnutie      max. 

rýchlosť vyparovania 100 ml/h      výstup: 
chladná hmla      3 stupne intenzity      
1088188

parný ráz 130 g /min.       variabilná para 
0-40 g/min.      dvojvrstvová žehliaca doska  
Durilium      dvojitý odvápňovací systém    
  vertikálne naparovanie, samočistenie, 

kropenie, antidrip, kapacita vodnej nádržky 
270 ml      1086649

príkon 2 300 Wpríkon 2 000 W

výkon ohrevu 2 000 W

príkon 2 400 W

tip

rotačné kefky  
sa točia v rôznych 
smeroch, čím 
dokážu pozametať 
všetky nečistoty.

tip

Balenie obsahuje držiak 
na pás, do ktorého si 
môžete zasunúť umývač 
so saponátom pre lepšiu 
manipuláciu pri čistení.

tip

Použitím intenzívnej 
pary ničí baktérie  
na všetkých 
druhoch pevných 
podláh – parkety, 
PVc, dlažba a pod. 

tip
Elegantný 
dizajn  
do každej 
domácnosti.
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sušiak lEIFHEIT
81514 PEGASUS 180 classic

soľ SOMAT
1,5 kg

rozprašovací 
mop OrAVA SM-30

gél PUr
na ručné umývanie riadu 

pracie kapsuly PErSIl 
15 praní, rôzne druhy

pracie kapsuly ArIEl 
15 praní

gél SOMAT
Gold Gel Neutra Fresh 2x600 ml

leštidlo SOMAT
2x750ml

tablety SOMAT
classic 72 ks

čistič SOMAT
2x 250 ml

PôVODNá cENA: 44,90 € UšETríTE: 8 €

PôVODNá cENA: 22,99 € UšETríTE: 5 €

36,90 €

2,49 €

1,29 €

 kus 3,99 € kus 3,99 €

 7,99 €

5,49 €

7,99 € 4,99 €

aviváŽ FElcE AZZUrrA
4 druhy  kus 2,49 €

materiál šetrný k životnému prostrediu   

  vysoká nasiakavosť     na suché aj vlhké 
čistenie     1093615 silná odmasťovacia sila a najlepší výkon 

čistenia pre perfektné výsledky pri každom 
umývaní      objem 900 ml     cena za 1 l = 
1,433 €     1072674

4 druhy     objem 2 000 ml     30 dávok     jednot-
ková cena: 1,245 € za 1 l     1072776, 1072779, 
1072774, 1072775

koncentrovaný dávkovaný prací prostriedok 
s tekutými enzýmami na bielu a stálofarebnú 
bielizeň a na farebnú bielizeň     cena za 1 ks  
= 0,266 €     1055922, 1055920, 1069537

koncentrovaný dávkovaný prací prostriedok, 
účinný pri odstraňovaní škvŕn       cena  
za 1 ks = 0,266 €     1092085

výklopné bočnice     Easyclip na sušenie 
drobnej bielizne     18 m šnúr     1094406

soľ 3xAction zabraňuje usadzovaniu vodného 
kameňa v umývačke      zvyšuje výkonnosť 
umývačky      podporuje perfektné umytie    

  cena za 1 kg = 1,660 €       1047371 

multifunkčný čistiaci prostriedok s dvoma 
zložkami     čistič a posilňovač čistiacej sily 
a aktívnymi neutralizátormi pachu     
cena za 1 l = 6,658 €     1086772

oplachovač 3xAction vytvorí žiarivý lesk   

  opláchne usadeniny a zaistí perfektný lesk 
skla, riadu aj umývačky     cena za 1l = 
3,660 €    1047373

čistič umývačky riadu 3xAction odstraňuje 
mastnotu, vodný kameň     čistí filter aj 
ramená umývačky     cena za 1 l = 9,980 €  

  1047374

tablety so sóda efektom odstránia aj odolné 
a na povrchu zaschnuté zvyšky jedál      
dokonalá čistota a žiarivý lesk      cena 
za 1 ks = 0,111 €      1087303 

17,99  €

tip

Zásobník na 
vodu s jemným 
rozprašovaním 
vám uľahčí 
upratovanie.

tip
Neuvoľňujú  
potenciálne 
dráždivé látky  
v tkaninách  
a minimalizujú 
alergické riziká.
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čistiaci set xAVAx
110700

tablety JAr
Yellow 104 ks

tekuté mydlá APArT
rôzne druhy

odvápňovač xAVAx
110798

čistenie xAVAx
111883/81/80 EcO

odvápňovač WPrO
484000000754 IrD 201 

dávkovač HElPMATION
V470

čistiaci sprej xAVAx
110787

utierky xAVAx
111360

9,99 €

16,99 €

 kus 1,49 €

2,99 €

 kus 4,99 €

sprej ArKAS
400 ml 3,99 €

2,99 €

24,99 €

4,99 €

2,99 €

účinné tablety s vôňou citróna zanechávajú 
riad vysokolesklý      čistiaci účinok aj pri nízkej 
teplote      cena za 1 ks = 0,163 €      1092086

vhodný pre všetky zariadenia na prípravu 
čaju, kávy, espressa, kapsulové kávovary aj 
plne automatické kávovary, kanvice, ponorné 
variče, hrnce, antikorové hrnce a panvice,  
drezy     vyrobený na báze kyseliny citrónovej   
  250 ml     cena za 1 l = 11,96 €     1045364

na nerez a hliník     odstraňuje akékoľvek 
nečistoty efektívne a jemne čistí a chráni    
  vodoodolný ochranný film zabraňuje tvorbe 

nových škvŕn     bez tvorby šmúh     objem  
300 ml     cena za 1 l = 16,63 €     1061532

čistiaci prostriedok na sklokeramické dosky   
  zanecháva neviditeľný film, ktorý uľahčuje 

ďalšie čistenie a dodáva varnej doske lesk  

  obsahuje škrabku, utierku z mikrovlákna  
a čistiaci prostriedok (100 ml)      1002927

eliminuje vodný kameň a uľahčuje žehlenie   
  obnovuje pôvodnú výkonnosť žehličky a 

predlžuje jej životnosť    vhodný na žehličky 
s hliníkovou žehliacou plochou    obj. 250 ml   
  cena za 1 l = 11,96 €     1054809

bezdotykový dávkovač mydla     vhodný 
na tekuté mydlo, saponát a dezinfekčné 
prostriedky     objem nádoby 500 ml     
napájanie 4 x batérie typ AA (1,5 V)     1053730

jemné tekuté mydlá - oliva a buriti, hodváb,  
morské riasy, figa a kosatec     objem 400 ml 
  cena za 1 l = 3,725 €     1058836, 1058834, 

1058835, 1058833

4 utierky z mikrovlákna na suché aj mokré 
čistenie     odstraňuje prach, mastnotu  
a špinu     možnosť prania (30 °c)     materiál  
85 % polyester 15 % polyamid     rozmery 
30 x 30 cm     cena za 1 ks = 0,75 €     1092642

111883 Eco prostriedok na sklokeramické 
varné dosky     500 ml     1045367, 111881 Eco 
čistiaci prostriedok na rúry     500 ml   
  1045363, 111880 Eco rozpúšťač mastnoty   
  500 ml     1045365     cena za 1 l = 9,98 €

stlačený plyn na čistenie kancelárskych 
prístrojov    objem 400 ml    cena za 1 l = 
9,975 €    1057822

tablety JAr
Platinum 40 ks 9,99  €

rýchlo sa rozpúšťajúce 
tablety do umývačky riadu   

   čistia aj odpadový systém 
a filter umývačky riadu    

  účinné aj pri nízkej teplote   

  cena za 1 ks = 0,250 €
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multiFunkčný prístroj TWIST-A-SAW
DElUxE 128 €
PôVODNá cENA: 159 € UšETríTE: 31 € 
NA SPláTKY  od 6,40 € MESAčNE

pohlcovač vlhkosti cErESIT
AErO 360° 13,99 €

vysokotlakový čistič KArcHEr
K 4 compact 219 €
NA SPláTKY  od 10,95 € MESAčNE

vysokotlakový čistič  BOScH
AQT 35-12 car Kit 129 €
PôVODNá cENA: 159 € UšETríTE: 30 € 
NA SPláTKY  od 6,45 € MESAčNE

elektrický drvič BOScH
AxT rapid 2200 214 €
PôVODNá cENA: 259 € UšETríTE: 45 € 
NA SPláTKY  od 10,70 € MESAčNE 

vysávač a dÚchadlo BOScH
AlS 25 74,90 €
PôVODNá cENA: 109 € UšETríTE: 34,10 €

stop vlhkosti Aero 360° prístroj 450 g + 2x 450 g levanduľa 
náplň    1093616

výkon motora 2 500 W    objemový prietok vzduchu 800 m³/h  
  nastaviteľná rýchlosť prúdenia vzduchu 300 km/h    funkcia 

drvenia    rozdrví lístie v pomere 10:1    hmotnosť 3,2 kg    1050514

tip

Zvýhodnená 
cena setu.

tip

Vodou chladený 
indukčný motor: pre 
dlhšiu životnosť, nižšiu 
hmotnosť a vyššiu 
energerickú účinnosť.

tip

Vďaka silnému motoru 
s príkonom 1 300 W 
si poradí s každým 
záhonom.

tip

Skvelá pomôcka 
pre remeselníkov, 
umelcov a nadšencov 
renovácií.

tip

V balení Bosch  
rukavice + 45 l  
zberný vak.

príkon 1 500 W    max. tlak 120 bar    prietok vody 350 l/h  
 dĺžka hadice 5 m    unikátna dýza 3 v 1    max. teplota vody 

40 °c    príslušenstvo: umývacia kefa, dýza    s nádobou 
na saponát    90° dýza    1075138

tlak 130/13 bar/MPa    prietok 420 l/h    plošný výkon 30 m²/h  
  príkon 1,8 kW     Quick connect System na oboch koncoch 

vysokotlakovej hadice    vyťahovateľná rúčka a držadlo pre 
viac komfortu    aktívne nasávanie vody pre možnosť použitia 
alternatívnych zdrojov vody (sud, jazero, potok...)    1093602

rezanie všetkými smermi vrátane precízneho kruhového 
rezania a ponorného rezu    od 5 000 do 25 000 otáčok/min.   
  reže sadrokartón, väčšinu stavebných materiálov, dlaždice, 

atď.    brúsenie, leštenie, gravírovanie    sada príslušenstva 
Deluxe – 287 kusov    1093394

systém s drviacimi nožmi    príkon motora 2 200 W     
Max. Ø vetiev 40 mm    drviaci výkon 90 kg/h    rýchlosť rezu 
3 650 ot./min.    krútiaci moment 14 Nm    1050529

antiseptické čistenie  od 4,99 €

antibakteriálne čistenie na ošetrenie lED televízorov a inej 
elektroniky    čistiaci sprej s handričkou    vlhčené čistiace 
utierky    1092061, 1092076, 1092060

NA SPláTKY  od 6,25 € MESAčNE

príkon 1 300 W    pracovná šírka 400 mm  
  počet nožov 6    priemer nožov ø 240 mm  
  hmotnosť  16,8 kg    1059012

elektrický kultivátor HEcHT
740 125 €

tip

V balení Bosch  
rukavice + 60 l  
zberný vak.
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kanvica cONcEPT
rK-0020 29,99 €

kvalitný keramický materiál     príkon 1 150 - 
1 350 W     objem 1,5 l     stredový konektor    
   priestor na uloženie kábla     2-násobný 

bezpečnostný systém vodoznak vo vnútri     
biela s potlačou     1074658

príkon 650 W     6 rýchlostí + pulse    objem 
nerezovej nádoby 4 l    planetárny systém 
miešania     netacia metla na kysnuté a tuhé 
cestá    A-metla    balónová metla na bielka  
a šľahačku    mlynček na mäso    1089103

hriankovač cONcEPT
TE-3040gr 19,99 €

príkon 780 - 930 W     kapacita 2 chleby      
7 stupňov nastavenia doby opekania     tepelne 
izolovaný vonkahší kryt     tácka na omrvinky  
   farba oranžová, zelená     1067323 lis na ovocie cONcEPT

lO-7045
kuch. robot cONcEPT
rM-4420159 € 159 €

NA SPláTKY od 7,95 € MESAčNE NA SPláTKY od 7,95 € MESAčNE

2-fázový proces odšťavovania    nerezové puzdro 
a sito     plne rozoberateľný - jednoduchá údržba  
   príkon 150 W    prísl.: čistiaca kefka    nádobka 

na odpad    natláčacie veko    nadstavce 
smoothie a cold desserts maker       1074659

PôVODNá cENA: 39,90 €, UšETríTE 4 € 

max. príkon 1 400 W    textilné vrecko    
kapacita prachu 1,5 l    indikátor plného vrecka  
  hmotnosť 2,6 kg    1063112

vysávač cONcEPT
vp-8011 35,90 €

príkon 1600W    HEPA filter 11    textilné 
vrecko 2 l    elektronická regulácia výkonu   
  kovové teleskopické trubky    akčný rádius  

8 m     štrbinová hubica    hubica na čalúnenie  
  1092169

vysávač cONcEPT
vp-8023 59,90 €

1073434

BEžNá cENA: 199 €   UšETríTE: 10 €
NA SPláTKY od 9,45 € MESAčNE

varná doska cONcEPT
pdv 7160 189 €

1033321

El. zapaľovanie

Tvrdené sklo

Výkon 7 500 W

Plyn

4 horáky

4 liat. mriežky

Poistky plam.
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iba v nay

led televízor lG
42lB5500 319 €
PôVODNá cENA:  339 € UšETríTE: 20 €  
NA SPláTKY od 15,95 € MESAčNE

1077575106 cm

USB

A+

dvb-t/cFull HD

100 HzScArT Dolby DigitalIPS panel

3d led televízor PANASONIc
Tx-42AS650E 479 €
PôVODNá cENA:  499 € UšETríTE: 20 €  
NA SPláTKY od 23,95 € MESAčNE

1073319

106 cm

USB 2x3x

A

dvb-t/t2/cFull HD

Wi-Fi1 200 Hz

lan Swipe & Sharewebdlna

led televízor PHIlIPS
40PFH4309/88 299 €
PôVODNá cENA:  319 € UšETríTE: 20 €  
NA SPláTKY od 14,95 € MESAčNE

1075649102 cm

A

USBdvb-t/c

100 Hz

scart slim led tv

2xFull HD

led televízor lG
32lB561U 219 €
PôVODNá cENA:  249 € UšETríTE: 30 €  
NA SPláTKY od 10,95 € MESAčNE

1077372

3d led televízor SAMSUNG
UE40H6270SSxxH 399 €
PôVODNá cENA:  449 € UšETríTE: 50 €  
NA SPláTKY od 19,95 € MESAčNE

1073451

102 cm

USB 3x4x 2x

A

dvb-t/c/s2Full HD

Wi-Fi200 Hz

Futbalový režim smart hubwebsmart view

led televízor SONY
KDl40r455BBAEP 349 €
PôVODNá cENA:  399 € UšETríTE: 50 €  
NA SPláTKY od 17,45 € MESAčNE

1076053102 cm

USB2x

A

dvb-t/c/s2Full HD

100 Hz

PcMcIA scartUSB prehr.mhl

led televízor SONY
KDl42W705BBAEP / KDl42W706BSAEP 499 €
PôVODNá cENA:  549 € UšETríTE: 50 €  
NA SPláTKY od 24,95 € MESAčNE

1072687 / 1072688

Photo Share107 cm

USB 2x4x

A+

dvb-t/c/sFull HD

200 Hz

USB nahrávanie Futbal. režim Skype ready smart

81 cm

USB

2x

A+

dvb-t/c/s2

100 Hz

ScArT

HD ready

tip
Dostupný  
v striebornom 
alebo čiernom 
prevedení.

3d led televízor lG
47lB700V 519 €
PôVODNá cENA:  549 € UšETríTE: 30 €  
NA SPláTKY od 25,95 € MESAčNE

1075850

119 cm

USB3x

A+

dvb-t/c/s2Full HD

Wi-Fi800 Hz

miracast WiDiweb OSdts



21

naša ponuka naša ponuka

11

naša ponuka naša ponuka

2x

led televízor lG
49lB550V 399 €
PôVODNá cENA:  439 € UšETríTE: 40 €  
NA SPláTKY od 19,95 € MESAčNE

1077381

124 cm USBA+ dvb-t/c/s2

Full HD ScArT100 Hz

tip
Vďaka Picture Wizard III 
sa vy sami stanete  
odborníkmi na nastave-
nie obrazovej kvality.

3d led televízor PANASONIc
Tx-47AS650E 619 €
PôVODNá cENA:  699 € UšETríTE: 80 €  
NA SPláTKY od 30,95 € MESAčNE

1073317

119 cm

USB 2x3x

A

dvb-t/t2/cFull HD

Wi-Fi1 200 Hz

lan Swipe & Sharewebdlna

3d slim led televízor PHIlIPS
47PFH6309/88 539 €

1076997119 cm

USB 2x2x

A

dvb-t/c

Full HD Wi-Fi200 Hz

scart

tip
Funkcia Ambilight+  
opticky zväčšuje obrazovku  
premietaním svetla na stenu  
za televízorom.

PôVODNá cENA:  589 € UšETríTE: 50 €  
NA SPláTKY od 26,95 € MESAčNE

led tv SAMSUNG
UE40H5030AWxxH 319 €
PôVODNá cENA:  349 € UšETríTE: 30 €  
NA SPláTKY od 15,95 € MESAčNE

1077064

102 cm

2x

A+

dvb-t/c

Full HD

100 Hz

scart

USB

Futbalový režim

led televízor SAMSUNG
UE48H5570SSxxH 499 €
PôVODNá cENA:  549 € UšETríTE: 50 €  
NA SPláTKY od 24,95 € MESAčNE

121 cm

USB 2x3x

A+

dvb-t/c/s2Full HD

Wi-Fi

100 Hz

smart hub scart

1073456

Futbalový režim

3d led televízor SAMSUNG
UE55H6470SSxxH 899 €
PôVODNá cENA:  949 € UšETríTE: 50 €  
NA SPláTKY od 44,95 € MESAčNE

139 cm

USB 3x4x

A+

dvb-t/c/s2Full HD

Wi-Fi400 Hz

skype allshareweb

1073466

2x

led televízor SONY
KDl48W605BBAEP 579 €
PôVODNá cENA:  629 € UšETríTE: 50 €  
NA SPláTKY od 28,95 € MESAčNE

122 cm

USB 2x4x

A++

dvb-t/c/sFull HD

Wi-Fi200 Hz

Screen Mirroring HbbTVwebphoto share

1073802

dvd mikrosystém SAMSUNG
MM-E330D/EN 109 €
BEžNá cENA: 139 €   UšETríTE: 30 €
NA SPláTKY od 5,45 € MESAčNE

výkon 2x35 W    dvojpásmové reprosústavy    prehráva: DVD, 
cD    podporuje formáty: Divx, JPEG, WMA, WMV, konektivita: 
komponentný    MP3 Enhancer    FM Tuner s podporou rDS   
  Power Bass    FM/cD/AUx   výstup na slúchadlá    1046446
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notebook acer
aspire e15 e5-511G-c9aW 359 €

notebook LeNOVO
IdeaPad G50-70 (59-432338) 399 €

500 GB

500 GB

4 GB raM

4 GB raM

Win 8.1

Win 8.1

15,6”

15,6”

DVD rW

DVD rW

1089292

Intel core i3-4005U

Intel celeron 2940U

Intel HD 4400

Nvidia GeForce GT810M 1GB

Wi-Fi

Wi-Fi

Bluetooth

Bluetooth

webkamera

čít. kariet

MICRoSoFt OFFIce
365 + myš 49,90 €

notebook HP
15-g501nc 399 €

750 GB 4 GB raM

Win 8.1

15,6” DVD rW

1088509

aMD a4-6210 aPU

radeon r3 1 GB

Wi-Fi Bluetooth čít. kariet

PôVODNá ceNa: 429 €   UšeTríTe: 30 €
Na sPLáTky oD 19,95 € MesačNe 

PôVODNá ceNa: 429 €   UšeTríTe: 30 €
Na sPLáTky oD 19,95 € MesačNe PôVODNá ceNa: 69,90 €   UšeTríTe: 20 €

notebook HP
15-r161nc 299 €

500 GB 4 GB raM

Win 8.1

15,6” DVD rW

1092410

Intel celeron N2840

Intel HD webkamera

Wi-Fi Bluetooth čít. kariet

notebook LeNOVO
IdeaPad G50-30 (80G001BBck) 279 €

500 GB

4 GB raM

Win 8.1

15,6”

DVD rW

1090986

Intel celeron N2840

Intel HD

Wi-Fi Bluetooth

notebook asUs
X553Ma-sX376B/-XX667B/-sX375B 299 €

500 GB 4 GB raM

Win 8.1

15,6”

DVD rW

1091871 
1092754 
1090991Intel Pentium N3530

Intel HD

Wi-Fi Bluetooth čít. kariet

notebook asUs
X555La-XO295H/ XO293H/ XO294H 469 €

1 TB 6 GB raM

Win 8.1

15,6” DVD rW

1090626

Intel core i3-4030U

Intel HD Graphics 4000

Wi-Fi čít. karietBluetooth

DaRček:  myš Microsoft 1850

1 Pc/Mac + 1 iPad/1 Windows tablet    obsahuje Word, 
excel, PowerPoint, OneNote, Outlook    1 000 GB úložného 
priestoru OneDrive    1073841

Na sPLáTky oD 14,95 € MesačNe

Na sPLáTky oD 13,95 € MesačNe

Na sPLáTky oD 23,45 € MesačNe

Na sPLáTky oD 14,95 € MesačNe Na sPLáTky oD 17,95 € MesačNe

tIp

kúpte si Ms 
Office 365 k 
novému Pc 
alebo NTB 
za výhodnú 
cenu.

tIp

Všestranný a cenovo 
dostupný notebook.
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knižné 
tvrdené 
puzdro pre 
7”, 8” a 10” 
tablety 

8 GB

7” (17,7 cm)Intel atom Z2520

Wi-Fi Bluetooth

tablet asUs
MemoPad Me70cX 73,90 €

1088520

1 024 x 600 0,3/2 Mpx

49,90 €

19,99 €

GPs

puzDRo na tablet e5
Davis

exteRný hDD sONy
HD-e-1

poweRbank reMaX
aa-1042 30 000 mah

DobíjaCí RepRo TDk
TL621 + sT100

 od 7,99 €

84,90 €

MultIF. zaRIaDenIe caNON
Pixma MG2950 Wi-Fi 47,90 €

tlač 4 800 x 600 dpi    2 zásobníky Fine 
(čierny a farebný)    rýchlosť čiernobielej 
tlače 8 obr./min.    rýchlosť farebnej tlače 4 
obr./min.    cloud Print    1089709

tIp
Najlacnejšie 
multifunkčné  
zariadenie s Wi-Fi

kapacita 1 TB    
hliníkový    UsB 
3.0    1059388, 
1089457

vysokokapacitný záložný 
zdroj na dobíjanie table-
tov, smarfónov a pod.    
1091975

prenosný reproduktor    UsB    3,5 mm jack    
slúchadlá TDk sT100    1090436

laSeRová tlač. HP
LaserJet Pro MFP M125nw 139 €

funkcie: tlač, kopírovanie, skenovanie   
rýchlosť tlače 20 str./min.    pracovný cyklus  
8 000 strán    Wi-Fi, LaN, airPrint    rozlíše-
nie tlače 600 x 600 dpi    UsB 2.0    1075042

PôVODNá ceNa: 79,90 €   UšeTríTe: 10 €

8 GB

9” (22,8 cm)arM cortex a7

Wi-Fi

1088301

1 024 x 600

tablet GOcLeVer
Quantum 900 + klávesnica 69,90 €

tablet LeNOVO
IdeaTab a7-50L (59-410282) 82 €

1076929

8 GB

7” (17,7 cm)4-jadrový procesor

Wi-Fi Bluetooth mikrosD

1 280 x 800 2 Mpx

DaRček:  TV v tablete na 1 mesiacDaRček:  TV v tablete na 1 mesiac

1068764 
1068766 
1090618 
1090624

tablet aPPLe
iPad air Wi-Fi 16 GB MD785, MD788 349 €
PôVODNá ceNa: 399 € UšeTríTe: 50 €
Na sPLáTky oD 17,45 € MesačNe

5 Mpx

Wi-Fi

16 GB

Bluetooth

2048 x 1536

iOs 7

9,7” (24,6 cm)

2-jadrový procesor

DaRček:  TV v tablete na 1 mesiac

tablet acer
Iconia Tab a1-840 FHD 189 €

16 GB

Intel atom-Z3745

Wi-Fi Bluetooth

1085697

1920 x 1200 2/5 Mpx

8” (20,3 cm)

mikrosD

DaRček:  TV v tablete na 1 mesiac

8 GB

7” (17,7 cm)4-jadrový procesor

Wi-Fi Bluetooth mikrosD

tablet saMsUNG
Galaxy Tab 3 7.0 sM-T113NykaXsk 89 €

1092650

1 024 x 600 2 Mpx

PôVODNá ceNa: 99 €   UšeTríTe: 10 €

DaRček:  TV v tablete na 1 mesiac

tablet PresTIGIO
MultiPad 3677WI 4 GB 39,90 €

4 GB

procesor cortex a8

Wi-Fi

1076204 
1078354

800 x 480 0,3 Mpx 7” (17,7 cm)

PôVODNá ceNa: 59,90 €   UšeTríTe: 20 €

mikrosD

DaRček:  TV v tablete na 1 mesiac

Na sPLáTky oD 9,45 € MesačNe

Na sPLáTky oD 6,95 € MesačNe

DaRček:  TV v tablete na 1 mesiac
+ reproduktory

tIp

Ostrý obraz vďaka 
retina displeju s 
rozlíšením až  
2 048 x 1 536
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DaRček:  TV v mobile na 1 mesiac

SMaRtFón saMsUNG
Galaxy a3

SMaRtFón saMsUNG
G530 Galaxy Grand Prime

SMaRtFón acer
Liquid e700 TrisIM

960 x 540952 x 5401 280 x 720 16 GB8 GB16 GB

BluetoothBluetoothBluetooth Wi-FiWi-FiWi-Fi

4,5”5”5”

androidandroidandroid 8/5 Mpx8/5 Mpx8/2 Mpx

sk distr.sk distr.sk distr.

1092370 
1092371

1092368 
1092369

1086820 
1086819

299 €209 €189 €

SMaRtFón BeNQ
F5

16 GB

BluetoothWi-Fi

5”

android13 Mpx

sk distr.

1091918

169 €

SMaRtFón LG
D320n L70

800 x 480

4 GB

Wi-Fi 4,5”

android5 Mpx

sk distr.

1076856, 1076855

119 €

3 sIM

SMaRtFón saMsUNG
G3500 Galaxy core Plus

800 x 480 4 GB

Bluetooth

4,3”

android5 Mpx

sk distr.Wi-Fi

1078269
1078270

129 €

mikrosD

PôVODNá ceNa: 119 €   UšeTríTe: 59,10 €

oDolný Mob. teleFón caT
B25 59,90 €

320 x 240

IP 67 Bluetooth

2”

2 Mpx

sk distr.

FM rádio
1054450

SMaRtFón saMsUNG
i8200 Galaxy s III Mini Ve

800 x 480 8 GB

BluetoothWi-Fi

4”

android5 Mpx

sk distr.

1058616

mikrosD

99,90 €
PôVODNá ceNa: 159 €   UšeTríTe: 59,10 €

DaRček:  TV v mobile na 1 mesiac  
LG puzdro QuickWindow

DaRček:  TV v mobile na 1 mesiac  
+ 32 GB pamäťová karta

NFc

NFc

GPs

PôVODNá ceNa: 169 €   UšeTríTe: 50 €
Na sPLáTky oD 5,95 € MesačNe

PôVODNá ceNa: 179 €   UšeTríTe: 50 €
Na sPLáTky oD 6,45 € MesačNe

PôVODNá ceNa: 209 €   UšeTríTe: 40 €
Na sPLáTky oD 8,45 € MesačNe

GPs

DaRček:  TV v mobile na 1 mesiac

DaRček:  TV v mobile na 1 mesiac 
+ flipové puzdro samsung

DaRček:  TV v mobile na 1 mesiac

DaRček:  TV v mobile na 1 mesiacDaRček:  TV v mobile na 1 mesiac

SMaRtFón saMsUNG
Galaxy alpha

1 280 x 720

GPs

32 GB

BluetoothWi-Fi

4,7”

android12 Mpx

sk distr.

1086174
1086171

439 €

1072812 
1072785

SMaRtFón aPPLe
iPhone 4s 8 GB 279 €

960 x 640

sk distr.

3,5”

PôVODNá ceNa: 429 €   UšeTríTe: 150 €
Na sPLáTky oD 13,95 € MesačNe

8 Mpx

Wi-Fi

8 GB

Bluetooth

DaRček:  TV v mobile na 1 mesiac 

GPs

iOs 

Na sPLáTky oD 9,45 € MesačNe Na sPLáTky oD 10,45 € MesačNe Na sPLáTky oD 14,95 € MesačNe

1 280 x 720

SMaRtFón NOkIa
Lumia 630 Dual sIM 107 €

854 x 480 8 GB

2 sIM

BluetoothWi-Fi

4,5”

5 Mpx

sk distr.

WP 8.1

DaRček:  TV v mobile na 1 mesiac 
+ 8 GB pamäťová karta

1075013 
1075021

PôVODNá ceNa: 169 €   UšeTríTe: 62 €
Na sPLáTky oD 5,35 € MesačNe

PôVODNá ceNa: 619 €   UšeTríTe: 180 €
Na sPLáTky oD 21,95 € MesačNe

tIp

Odolá vode, 
prachu, nára-
zom aj mrazu.

tIp

V elegantnej čiernej 
alebo štýlovej bielej 
farbe

tIp

Možnosť vložiť 
až 3 sIM karty 
súčasne
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UsB

1087817

Wi-Fi

500 GB3-jadrový 3,2 GHz procesor

konzola XBOX 360 
500 GB + Forza Horizon + kinect  
sports + kinect adventures 299 €

RepRoDuktoRy JaMO
c 95 Black 299 €

konzola PLaysTaTION 4
500 GB + The Last of Us 379 €

5x opt. zoom ISo 100 - 3 200f = 3,2 - 6,4

hD video2,7” LcD20,1 Mpx

1075174

SounDbaR yaMaHa
yas-093 Black

SounDbaR ONkyO  
Ls-B50 Black149 € 299 €

duálny 6,5 cm woofer    výkon 2 x 30 W,  
subwoofer 60 W    air surround Xtreme    
clear Voice    UniVolume    audio Delay 
control (Lip sync)    1086113

aurasphere s 3D zvukom    zavesenie na 
stenu    bezdrôtový down-firing subwoofer    
Dolby Digital    3 zvukové módy    Bluetooth 
audio streaming    MP3 cez UsB    2 
digitálne/1 analógový výstup    1090590

stĺpový reproduktor    2-cestný basreflex     
výkon 165/330 W    frekvenčný rozsah 37 Hz - 
24 kHz    citlivosť 89 dB    impedancia 6 Ohm  
  dostupné len vo vybraných predajniach a v 

e-shope    1086791

gRaMoFón THOMsON
TT401cD 169 €

3 rýchlosti (33/45/78 ot.)    UsB port    FM 
stereo rádio    prehrávanie cD/cD-r/MP3/
WMa    1088566

FotoapaRát sONy
Dsc-W800B 69,90 €

tIp

air surround Xtreme 
vie napodobniť 
7.1 zvuk pre lepší 
zážitok z filmov.

tIp

Ideálny pre 40” 
a viacpalcové 
televízory

PôVODNá ceNa: 179 €   UšeTríTe: 30 €
Na sPLáTky oD 7,45 € MesačNe

PôVODNá ceNa: 399 €   UšeTríTe: 100 €
Na sPLáTky oD 14,95 € MesačNe

1064186

8-jadrový procesor Wi-Fi500 GB

1085226

konzola XBOX ONe 
500 GB + Minecraft + Lococycle  
+ Max The curse Of Brotherhood 399 €

8-jadrový procesor

Wi-Fi

8 GB raMUsB

500 GB

novInka DaRček: fotokniha

cena za kus:

FotoapaRát NIkON
coolpix s3700  

FotoapaRát OLyMPUs
sZ-17129 € 149 €

8x opt. zoom

Panoráma

24x opt. zoom ISo 100 - 6400f = 3,0 - 6,9

Full hD video3” LcD20,1 Mpx 16 Mpx

1092518, 1092519 1075611

zRkaDlovka NIkON
D3200 + 18-55 aF-s DX II 359 €

11b aF systém ISo 100 - 6 400f = 3,5 – 5,6

Full hD video3” LcD24,2 Mpx

1076376

sD slot UsBNFc Wi-Fi

PôVODNá ceNa: 79,90 €   UšeTríTe: 10 € PôVODNá ceNa: 389 €   UšeTríTe: 30 €
Na sPLáTky oD 17,95 € MesačNe

PôVODNá ceNa: 169 €   UšeTríTe: 20 €
Na sPLáTky oD 7,45 € MesačNe

hD video

Na sPLáTky oD 14,95 € MesačNe Na sPLáTky oD 19,95 € MesačNe Na sPLáTky oD 18,95 € MesačNe

Na sPLáTky oD 6,45 € MesačNe

Na sPLáTky oD 14,95 € MesačNeNa sPLáTky oD 8,45 € MesačNe

tIp

V balení kupón na hru 
Lococycle a Max The 
curse Of Brotherhood
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ChlaDnIčka INDesIT
BIaaa 12P 289 €

1085338

175 cm

39 dB

60 cm

182 l  + 90  l

a++

205 kWh/rok

ChlaDnIčka saMsUNG
rB29Hsr2Dsa

ChlaDnIčka WHIrLPOOL
WBe 3335 NFc W

ChlaDnIčka saMsUNG
rB37J5225ss/eF

ChlaDnIčka LIeBHerr
cP 4023

MRaznIčka caNDy
ccOUs 5142 WH

399 €399 €869 €

599 € 259 €

1076676

1086617

1092909

1037834 1076619

10-Ročná záRuka na InveRt. koMpReSoR4-ročná záruka po registrácii na www.whirlpool.sk/zaruka

178 cm187,5 cm

201 cm

201,1 cm 147,3 cm

39 dB42 dB

38 dB

39 dB 43 dB

59,5 cm59,5 cm59,5 cm

60 cm 57,5 cm

213 l  + 98  l

no Frost

a+

272 kWh/rok

223 l  + 97  l

no Frost

a+

312 kWh/rok

1061484

vStavaná ChlaDnIčka eLecTrOLUX
eNN2800BOW 359 €

177,2 cm

36 dB

54 cm

202 l + 75 l

a+

297 kWh/rok

Inox look269 l  + 98  l

281 l  + 91  l

162  l

no Frost

Smart Frost

a++

a++

a+

259 kWh/rok

247 kWh/rok

229 kWh/rok

leD svetlo

leD svetlo

výsuvná polička

Fresh zóna antibakteriálny povrch

Magiceye s 
ukazovateľom 
teploty 

novInka

PôVODNá ceNa: 749 €   UšeTríTe: 150 €
Na sPLáTky oD 29,95 € MesačNe

PôVODNá ceNa: 309 €   UšeTríTe: 50 €
Na sPLáTky oD 12,95 € MesačNe

PôVODNá ceNa: 449 €   UšeTríTe: 50 €
Na sPLáTky oD 19,95 € MesačNe

PôVODNá ceNa: 529 €   UšeTríTe: 170 €
Na sPLáTky oD 17,95 € MesačNe

MRaznIčka BekO
FS 225320 339 €

1042945

151 cm

40 dB

60 cm

215 l

a+

257 kWh/rok

6. zmysel

tIp

samsung True  
No Frost  s all-around 
cooling zabezpečí 
dokonalé chladenie 
bez námrazy  
v každom rohu.

tIp

Variospace - extra 
úložný priestor v 
mraziacej časti, ktorý 
je možné vytvoriť pri 
potrebe uskladnenia 
vačších potravín.

10-Ročná záRuka na InveRtoRový koMpReSoR

displej

Na sPLáTky oD 14,45 € MesačNe

Na sPLáTky oD 19,95 € MesačNe

Na sPLáTky oD 16,95 € MesačNe

Na sPLáTky oD 43,45 € MesačNe
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oDSávač páR WHIrLPOOL
akr 420 IX 62,90 €

vaRná DoSka WHIrLPOOL
akT 6414/NB 179 €

el. zapaľovanie

tvrdené skloplyn

4 horáky 4 liat. mriežky

poistky plam. 1092782

vStavaná RúRa WHIrLPOOL
akP 244 IX 189 €

103549553 la

8 funkcií nerez prevedenie čierne prevedeniepríkon 3 200 Wdo 250 °c

osvetlenie

1011068

nerez prevedenie

podskrinkový

60 cm

osvetlenie

3 stupne výkonu

aj recirkulácia

180 m3/hod.

PôVODNá ceNa: 289 €   UšeTríTe: 100 €
Na sPLáTky oD 9,45 € MesačNe

MIkRovlnná RúRa MOra
VMT 310 X 119 €

10653726 úrovní ohrevu digitálne hodinyvstavaná

700 Welktr. ovládanie nerez prevedenie17 l

PôVODNá ceNa: 161 €   UšeTríTe: 42 €
Na sPLáTky oD 5,95 € MesačNe

el. ovládanie

MIkRovlnná RúRa ZeLMer
29Z022 79,90 €

20 l gril

rozmrazovanie

1021863det. zámok

6 úrovní výkonu700 W

oDSávač páR aMIca
Osc 610 49 €

1053762

335 m3/hod.

podskrinkový aj recirkulácia

3 rýchlosti 60 cm

osvetlenie

DaRček: pri kúpe 3 rôznych druhov vstavaných spotrebičov Whirlpool, hrniec s pokrievkou Tefal e4457212e v hodnote 94,90€

SpoRák aMIca
sHc11595e 279 €

1081951

4 zóny50 cm

asklokeramický

69 l nerez prevedenie

3-té sklo dvierok

259 €SpoRák MOra
ks 641 MW

1056923

PôVODNá ceNa: 299 €   UšeTríTe: 40 €
Na sPLáTky oD 12,95 € MesačNe

kombinovaný

a

49 l

4 zóny

50 cm

el. zapaľovanie

biele prevedenie

DaRček: mixér Mora MrP 350 X v hodnote 33 €

nerez prevedenie

tIp

10 automatických  
programov na 
prípravu pokrmov

tIp
el. rúra so 6 funkciami 
vrátane rozmrazovania a 
telpovzdušného ohrevu

Na sPLáTky oD 8,95 € MesačNe

Na sPLáTky oD 13,95 € MesačNe
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eSpReSSo BOscH
Tassimo Tas1254 Vivy 49,90 €

príkon 1 300 W    tlak max. 3,3 bar    0,7 l 
odnímateľná nádržka na vodu    LeD 
ukazovateľ    plnoautomat. príprava    autom. 
čistiaci a odvápňovací program    1092327

PôVODNá ceNa: 99,90 € UšeTríTe: 50 € 

DaRček:  4 balenia kapsúl

príkon 150 W    široký plniaci otvor    5 
nadstavcov    hrubé/jemné strúhanie, tenké/ 
vlnité plátky    mletie orechov    1060382

príkon 900 W    6 rýchlostí + pulzný spínač     
4 l nerezová nádoba    miešacie metly    1,5 l  
mixér    mäsomlynček    odšťavovač    4 
kužeľové nadstavce na strúhanie a krájanie    
kuchárka    1086663

príkon 2 000 W    6 programov pečenia    
displej meniaci farbu zobrazí fázu pečenia  
   zvukový signál    nepriľnavý povrch    

7° náklon dosiek pre odtekanie tuku    
vyberateľná odkvapkávacia miska    1090340

príkon 800 W    sklenený 1,6 l džbán    5 
variabilných rýchlostí    4 prednastavené 
funkcie na omáčky, drvenie ľadu, polievky, 
nápoje, pulz    bezpečnostná poistka    kovová 
základňa    1042902

príkon 800 W    ProMix    variabilné nasta-
vovanie rýchlosti speedTouch    kovové rame-
no    čepele s titánovým povrchom    kryt 
čepele    bohaté príslušenstvo    1085825

PôVODNá ceNa: 99,90 € UšeTríTe: 50,90 € 

kávovar na kapsule    1,5 l zásobník na vodu 
  príkon 1 050 W    tlak 15 bar    funkcia 

odvápňovania    horúca voda    parná dýza 
na kapučíno    1056079

49 €

tlak 15 barov tlak 15 barov

eSpReSSo TcHIBO
cafissimo classic Hot red

tIp
Dýza na nape- 
nenie mlieka  
na bleskovú 
prípravu kávových 
špecialít ako 
cappuccino alebo 
latte macchiato.

tlak 15 barov

pákové eSpReSSo saecO
HD8423/29 Poemia 99,90 €

tlakový filter    príprava z mletej kávy alebo z 
e.s.e. podov   napeňovacia dýza Pannarello  
  ohrievač šálok    1 l nádržka na vodu    

príkon 950 W    1085306

PôVODNá ceNa: 149 € UšeTríTe: 49,10 € 

MultIkRájač ecG
es150

kuCh. Robot TeFaL 
QB407H38

gRIl TeFaL 
Gc702D01

SMoothIe MakeR 
keNWOOD BL760

ponoRný MIxéR PHILIPs
Hr1673/90

29,99 €

279 € 179 € 99,90 €

69,90 €

eSpReSSo DeLONGHI
eTaM 29.510 autentica 479 €

dotykové ovládanie    nová funkcia Doppio 
- dvojité espresso s extra porciou arómy a 
energie    funkcia Long coffee    dýza pre 
kapučíno    osobné nastavenie    1088128

PôVODNá ceNa: 578 € UšeTríTe: 99 €
Na sPLáTky oD 23,95 € MesačNe 

PôVODNá ceNa: 39,90 € UšeTríTe: 9,91 € 
kapSulové nápoje TassIMO
rôzne druhy  od 3,99 €

16 alebo 8 nápojov v balení    rôzne príchute 
jednotková cena 8 nápojov: od 0,499 €/nápoj 
jednotková cena 16 nápojov: od 0,249 €/nápoj

FRItéza TeFaL
Fr495070 Versalio de Luxe 94,90 €

9 funkcií    kapacita nádoby 1,3 kg   kapacita 
oleja 0 - 2 l    zošikmený roh nádoby pre ľahké 
vylievanie oleja    protipachový filter    nast. 
termostat: 80 - 180 °c    časovač    1075944

DaRček: panvica TefalDaRček: panvica TefalDaRček: pasta Box

PôVODNá ceNa: 129 € UšeTríTe: 29,10 € PôVODNá ceNa: 299 € UšeTríTe: 20 €
Na sPLáTky oD 13,95 € MesačNe Na sPLáTky oD 8,95 € MesačNe

novInka

Z 1 kapsule urobíte 
veľkú 215 ml kávu.
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otváRaCIe hoDIny:  oD 9.00 Do 20.00 www.nay.Sk
FaCebook.CoM/elektRoDoM
InFolInka: 0850 111 444

ZOZNaM PreDaJNí: BaNská BysTrIca    BraTIsLaVa, ZLaTé PIesky    BraTIsLaVa, Oc DaNUBIa    BraTIsLaVa, Nc aUPark 
    BraTIsLaVa, sP aVION    BraTIsLaVa, Oc ceNTraL    BraTIsLaVa, BOry MaLL    čaDca    DUNaJská sTreDa    kOMárNO  

  kOšIce, PrI PracHárNI 1    kOšIce, TrOLeJBUsOVá 1    kOšIce, TrOLeJBUsOVá 6    LeVIce    LIPTOVský MIkULáš    LUčeNec  
  MaLacky    MarTIN    MIcHaLOVce    NOVé ZáMky    NITra    PrešOV, kOšIcká    PrešOV, ZOc MaX, VIHOrLaTská 2a    PrIeVIDZa    POPraD sc TaTry  

  POVaŽská BysTrIca    skaLIca    sPIšská NOVá Ves    sTará ĽUBOVňa    TreNčíN    TrNaVa    ZVOLeN    ŽILINa

Technické parametre výrobkov sú prevzaté z katalógov výrobcov alebo iných dostupných zdrojov. Nay a. s. sa ospravedlňuje za prípadné technické nezrovnalosti. Niektoré obrázky použité v tomto
letáku môžu byť len ilustračné. ceny sú uvedené s DPH. Pôvodná cena je cena tovaru pri uvedení do predaja v Nay elektrodom. Dostupnosť akciových produktov a darčekov je limitovaná uvedeným
časovým obdobím, prípadne vypredaním zásob. akciové produkty nemusia byť dostupné vo všetkých predajniach na okamžitý odber a v takýchto prípadoch ponúkame možnosť bezplatného
dodatočného dodania na základe jeho objednania. Zákazník má právo na vrátenie peňazí (odstúpenie od kúpnej zmluvy) za podmienok stanovených zákonom č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník.
Poskytovateľmi spotrebiteľských úverov sú spoločnosti consumer Finance Holding, a. s. (Quatro) a cetelem slovensko a. s.

BraTIsLaVa: Nc aUPark    Oc DaNUBIa   
  sP aVION    Nc ceNTraL    BOry MaLL:  9.00 - 21.00  

PrIeVIDZa, Oc kOrZO: 9.00  -  21.00    PrešOV, ZOc MaX: 9.00  -  21.00  

V PreDaJNIacH Nay eLekTrODOM akcePTUJeMe TIeTO NákUPNé POUkaZy V PreDaJNIacH Nay eLekTrODOM akcePTUJeMe TIeTO VerNOsTNé karTy

VERÍ A PODPORUJE

Máte kartu 
American Express,
máte tu výhody

plus

Zákaznícka linka 905

Linka o vernostnom programe 212

Expert linka 14 905 
Orange infocentrum 999

Aktuálny zoznam partnerov, kde môžete Orange kartu využiť, nájdete na www.ozlave.sk/orange-karta.

Orange karta je vernostná zákaznícka karta spoločnosti Orange Slovensko, a.s.

Táto karta je neprenosná a je majetkom
spoločnosti Orange Slovensko, a.s. so sídlom:
Metodova 8, 821 08 Bratislava.

V prípade nálezu ju vráťte v najbližšej predajni
Orange Slovensko, a.s. alebo v sídle spoločnosti.

Orange karta 
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Linka o vernostnom programe 212

Expert linka 14 905 
Orange infocentrum 999

Aktuálny zoznam partnerov, kde môžete Orange kartu využiť, nájdete na www.ozlave.sk/orange-karta.

Orange karta je vernostná zákaznícka karta spoločnosti Orange Slovensko, a.s.

Táto karta je neprenosná a je majetkom
spoločnosti Orange Slovensko, a.s. so sídlom:
Metodova 8, 821 08 Bratislava.

V prípade nálezu ju vráťte v najbližšej predajni
Orange Slovensko, a.s. alebo v sídle spoločnosti.

12/17

Užitočné telefónne čísla:

Užitočné telefónne čísla:

Darkovy_poukaz_SK_120x73_zlaty_v02kriv.indd   1 7.11.2011   14:54:14

3 programy    priemer 25 mm    termostat 
(8 pozícií) 130 - 200 °c    rýchle nahriatie 45 s  
  digitálny displej    keramicko-turmalínový 

povrch    ionizácia    1086694

pulzomer na zápästie    WHO klasifikácia    
veľký displej    manžeta 14 - 19,5 cm    prak-
tické puzdro    1071538

kulMa rOWeNTa
cF3411D0

tlakoMeR saNITas
sBM 09

34,90 €

14,99 €

StRIhač vlaSov PHILIPs
Qc5370/15 25,99 €

akumulátorový    hrebeň sledujúci kontúry  
  čepele s titánovým povrchom    41 mm 

široká strihacia hlava    21 nastavení dĺžky 
(0,5 - 21 mm)    umývateľný    bezúdržbový  
  čistiaca kefka    1052173

epIlátoR BraUN
se5185 + Bikini Trimmer

2 rýchlosti    výkyvná epilačná hlava    40 pinziet  
  systém HairLift    aktívny masážny nadstavec  
  nadstavec efficiency Proclip    osvetlenie    

sieťová prevádzka    plne umývateľný    kefka    
cestovné puzdro    Bikini Trimmer    1069689

54,90 €

SušIč vlaSov rOWeNTa
cV4721

epIlátoR Ipl rOWeNTa
eP9870

24,99 €

279 €

príkon 2 200 W    funkcia ionizácie vlasov     3 
stupne teploty    2 stupne nastavenia rýchlosti 
vzduchu    tlačidlo studený vzduch    difuzér    
koncentrátor vzduchu    1063172

dermatologicky potvrdená účinnosť a bez-
pečnosť    klinicky preukázaná 83 % účinnosť  
  5 nastavení podľa fototypu pokožky   možno 

použiť na všetky časti tela s výnimkou tváre a 
krku    1067831

použitie na sucho aj na mokro    trojitý holiaci 
systém    planžeta smart Foil    rýchlonabíjanie 
5 min./prevádzka až 45 min.    umývateľný pod 
vodou    1050811

samostatne stojaci konvektor    3 výkonové
nastavenia: 800/1 200/2 000 W    termostat   
  rozmery: 590 x 100 (170) x 430 mm (š x v x h)   
  príkon 2 000 W    1042363

holIaCI StRojček BraUN
series 3-380s-4 Wet & Dry  99,90 €

konvektoR cONcePT
ks-3007 25,99 €

PôVODNá ceNa: 29,99 €  UšeTríTe: 5 €

PôVODNá ceNa: 369 €  UšeTríTe: 90 €
Na sPLáTky oD 13,95 € MesačNe

PôVODNá ceNa: 34,90 €  UšeTríTe: 8,91 € PôVODNá ceNa: 119 €  UšeTríTe: 19,10 €

PôVODNá ceNa: 34,90 €  UšeTríTe: 8,91 €

PôVODNá ceNa: 44,90 €  UšeTríTe: 10 €

PôVODNá ceNa: 24,99 €  UšeTríTe: 10 €

tIp

Zvukový signál 
vás upozorní kedy 
ukončiť natáčanie 
vlasov



VIAC PEŇAZÍ SPÄŤ  
NA VIACERÝCH MIESTACH

Viac informácií o NAY Extra klube nájdete na www.nay.sk

Toľko výhod tu ešte nebolo! Peniaze vám na klubovú kartu NAY Extra vrátime nielen u nás, ale aj u našich obchodných 
partnerov. Následne nimi môžete zaplatiť svoj nákup v predajniach NAY Elektrodom alebo v e-shope www.nay.sk.

Žijeme technikou
www.nay.sk
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