PLATNOST NABÍDKY OD 27. 5. 2022
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

59,90

Vodní pistole 19 cm

skvělá hračka do horkých dní,
napusť vodu do zásobníku a stříkej
na svůj cíl, různé barvy,
vhodné od 3 let

Rukávky
nafukovací

69,90

19 × 19 cm, 2 komory, pro děti 3–6 let

89,90

199,–
Badminton – dětská sada
kov/plast, 2 pálky + 3 košíčky,
23 × 45 × 6 cm, 2 barvy

Vodní
míč frisbee

13 cm, různé barvy

49,90

51 cm, různé vzory

129,–
Lehátko nafukovací
do vody, 183 × 69 cm, různé barvy
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Kruh
nafukovací

Ve vodě nadnáší, takže si
děti mohou pořádně zařádit
a vy nemusíte mít obavy
o jejich bezpečí.

84,90

129,90
39,90

MYČKA

Prkénko
APETIT

Vidlice
opékací Happy Green

36 × 24 × 1,6 cm,
vyrobeno z březového dřeva,
praktický otvor pro zavěšení

délka 97 cm, 2 nerezové hroty,
dřevěná rukojeť

259,–

MYČKA

Kruh nafukovací Sun Club

90 cm, ve tvaru pneumatiky,
opravná záplata je součástí výrobku,
vhodné od 9 let

29,90

MIKROVLNKA

MYČKA

MIKROVLNKA

44,90
Party box CULINARIA

k přenášení a úschově jídla, 2 úložná
patra, držadla a transparentní víko,
40 × 28 × 17,8 cm, různé barvy

Tác plastový servírovací
CULINARIA
33 × 18 × 2 cm, barva mint

Talíř plastový CULINARIA
hluboký 22 cm, mělký 23,5 cm,
barva mint

129,90

59,90
159,–

MYČKA

MIKROVLNKA

Džbán
skleněný DAISY

Dóza skleněná LORA

1,5 l, s odnímatelným sítkem, vhodný
pro chlazené nápoje, různé barvy

950 ml, s víčkem, hermeticky
uzavíratelná nádoba vhodná pro
uchovávání potravin v čerstvém
stavu, zmrazování a ohřívání (bez
víčka)

Forma na led CULINARIA
s praktickým víkem pro snadné
uložení formy do mrazničky
a s otvorem pro naplnění,
26,5 × 9 × 3,5 cm, různé barvy

Nabídka platí od 27. 5. do 26. 6. 2022 nebo do vyprodání zásob.

29,90

369,–

Kruh nafukovací Sun Club
ø 115 cm, ve tvaru bílé labutě, pro
zvýšenou bezpečnost je vybaveno
2 oddělenými nafukovacími
komorami, opravná záplata je
součástí výrobku, vhodné od 12 let

69,90
Nožní pumpa
11 cm

Vodní bomby

sada 100 ks + plnítko

29,90

59,90
59,90
Vodní pistole 24 cm

Vodní hra
hlavolam do kapsy

skvělá hračka do horkých dní,
napusť vodu do zásobníku a stříkej
na svůj cíl, různé barvy,
vhodné od 3 let

plast, 15 × 7 cm, různé motivy,
vhodné od 3 let

Míč
nafukovací

40 cm, různé barvy

59,90

Motorový RC člun/loď do vody

plast, 19 cm, člun obsahuje nabíjecí pack USB 2,4 Ghz,
dálkové ovládání na 2 × AA baterie (nejsou součástí
balení), v krabici 26 × 13 × 15 cm, vhodné od 6 let

499,–

Vodní
pěnová pistole

27 × 5 cm, se zvířátkem, různé druhy

Nabídka platí od 27. 5. do 26. 6. 2022 nebo do vyprodání zásob.

99,90

Sada
na písek

zámek se zmrzlinami a lopatkou

119,–

Konvička

29,90

Auto na písek

s doplňky, 2 barvy, vhodné
od 12 měsíců

různé barvy

16,90

Míč gumový

399,–

49,90

22 cm, různé vzory

Bublifuk

licence – různé druhy

99,90
Dřevěná houpačka
34 × 34 cm

Skládací pěnové letadlo
46 × 48 × 6 cm, různé barvy

Nabídka platí od 27. 5. do 26. 6. 2022 nebo do vyprodání zásob.

39,90

9,90

9,90
ALU
grilovací miska

Plácačka

plast, různé barvy

sada 5 ks

Papírový tácek č. 4
sada 15 ks, 13 × 20 cm

24,90
549,–
Stolní ventilátor ECG FT 30a

Pláštěnka
TORO

průměr 30 cm, 3 rychlosti, otočná hlava,
sklopný a nastavitelný úhel kmitání,
bezpečnostní mřížka, velmi tichý chod,
příkon 40 W

dětská, dámská, pánská

49,90

349,–
Osobní váha ECG OV 137 Glass

bezpečnostní tvrzené sklo 6 mm, ultra slim design, max. nosnost 180 kg, měřicí
rozlišení 100 g, automatické vynulování, zapnutí a vypnutí, indikátor přetížení
a slabé baterie, 2 × AAA baterie jsou součástí balení

Solární LED světlo
Tulipán TORO

5,5 × 5,5 × 30,5 cm, různé barvy

Nabídka platí od 27. 5. do 26. 6. 2022 nebo do vyprodání zásob.

119,–

Sportovní
triko

různé velikosti

179,–

Sportovní ručník

50 × 100 cm, různé barvy

84,90

94,90
94,90

Světlo na kolo LED zadní

eloxovaný hliník, přepínání funkcí
stlačením čočky světla, na baterie
2 × CR2032 (součástí balení), různé
barvy

Světlo na kolo 5 LED zadní
vestavěná 330 mAh Li-Ion baterie,
nabíjení USB (mikro USB kabel
součástí balení), svítivost 50 lm,
4 režimy svícení, voděodolné
provedení

Světlo
na kolo 5 LED přední

na baterie 4 × AAA (nejsou součástí
balení)

199,–

29,90
Zvonek na kolo DING

eloxovaný hliník, 2,5 cm, různé barvy

Rukavice cyklistické

s gelovými výstelkami na dlaních,
různé barvy a velikosti

59,90

Zámek na kolo

lankový 14 mm × 80 cm, různé barvy

AKČNÍ CENY JSOU PLATNÉ V TERMÍNU OD 27. 5. DO 26. 6. 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

