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Milý Ježíšku...

SLEVY

NA DÁRKY

najdeš uvnitř!

&JSME S TÍM V POHODĚ

NECHÁME
   TO NA JEŽÍŠKA



599 Kč

969-1661

1199 Kč

924-4017

PRO ŽENY od Ježíška

159 Kč

919-0634 / sada 3 ks

299 Kč

579-1624 / 579-5624

vel. 35–42

399 Kč

941-2155 / 941-5155

399 Kč

909-2631

499 Kč

909-0138

399 Kč

954-8152

299 Kč

951-1600

299 Kč

909-8612

999 Kč

729-8612 / vel. 35–42

999 Kč

729-8613 / vel. 35–42

599 Kč

969-1660 / 969-8671

599 Kč

909-0170 / set

259 Kč

579-0101 / vel. 35–42

499 Kč

969-2666

1399 Kč

963-1192

259 Kč

909-0695

299 Kč

909-0652

399 Kč

941-8156 / 941-5156

499 Kč

909-0152

399 Kč

909-0651

499 kč

909-0152

249 Kč

Happy socks 
919-0070

159 Kč

919-0634 / sada 3 ks

1899 Kč

kabelka Picard
961-1068

Vybírání dárků pro ženy vašeho života může 
být letos rychlé a bezbolestné. Každý správný 

Ježíšek totiž ví, že většina dam ocení nejen 
krásu, ale i praktičnost daru. Potěší i drobnosti, 

které si ženy s ohledem na rodinný rozpočet 
přes rok nemohly dopřát. V módě jsou přírodní 

materiály, jako kůže a kožešina. Nosí se také 
všechno, co se třpytí. Vsadit proto můžete na 

kvalitní kožené rukavice do práce, novou kabelku 
v metalických odstínech na párty či hřejivou 

maxi šálu v zemitých barvách na výlety. 



259 Kč

919-0127/ sada 5 ks

2999 Kč

964-4139

599 Kč

909-6295

699 Kč

904-3117

399 Kč

879-9600 / vel. 38-48

1799 Kč

894-4180 / vel. 40-46

1899 Kč

954-4200 / set

299 Kč

909-2619

399 Kč

909-9632

2599 Kč

964-3283

899 Kč

944-6200

69 Kč

919-5300

1399 Kč

999-5307/ set
399 Kč

manžetové
knoflíčky
999-0084

799 Kč

954-6129499 Kč

954-9819

499 Kč

954-3170

499 Kč

909-0157 / set

699 kč

999-9308

399 Kč

944-6188

999 Kč

944-4185

399 Kč

944-9183

599 Kč

motýlek
999-0061

349 kč

motýlek
999-0098

Pokud nemá muž koníčka zásobujícího blízké 
inspirací na vhodné dárky, pak jsou obvykle 

spolu s Ježíškem úplně ztraceni. Jděte na to letos 
od lesa a potěšte pány tím, že jim darujete čas 

věnovat se věcem, které mají rádi. Vy zatím místo 
nich vyberte kvalitní kožené boty, ve kterých 

mohou chodit roky, a rovnou novou obuv slaďte 
s pořádným opaskem, rukavicemi, peněženkou 
a taškou. Doma tak rázem budete mít elegána 

vybaveného do práce i do společnosti.  

PRO MUŽE od Ježíška



Platnost kupónu je do 24. 12. 2017 nebo do vy-
prodání zásob. Slevu je možné uplatnit v prodej-
nách Baťa na území ČR nebo na e-shopu bata.
cz. Slevu není možné kombinovat s jiným typem 
slev. Zboží zakoupené v této akci je možné vymě-
nit či vrátit do 30 dnů od nákupu. Slevový kupón 
je možné uplatnit pouze na jeden kus zboží.

Platnost kupónu je do 24. 12. 2017 nebo do vy-
prodání zásob. Slevu je možné uplatnit v prodej-
nách Baťa na území ČR nebo na e-shopu bata.
cz. Slevu není možné kombinovat s jiným typem 
slev. Zboží zakoupené v této akci je možné vymě-
nit či vrátit do 30 dnů od nákupu. Slevový kupón 
je možné uplatnit pouze na jeden kus zboží.

Platnost kupónu je do 24. 12. 2017 nebo do vy-
prodání zásob. Slevu je možné uplatnit v prodej-
nách Baťa na území ČR nebo na e-shopu bata.
cz. Slevu není možné kombinovat s jiným typem 
slev. Zboží zakoupené v této akci je možné vymě-
nit či vrátit do 30 dnů od nákupu. Slevový kupón 
je možné uplatnit pouze na jeden kus zboží.

Platnost kupónu je do 24. 12. 2017 nebo do vy-
prodání zásob. Slevu je možné uplatnit v prodej-
nách Baťa na území ČR nebo na e-shopu bata.
cz. Slevu není možné kombinovat s jiným typem 
slev. Zboží zakoupené v této akci je možné vymě-
nit či vrátit do 30 dnů od nákupu. Slevový kupón 
je možné uplatnit pouze na jeden kus zboží.

Platnost kupónu je do 24. 12. 2017 nebo do vy-
prodání zásob. Slevu je možné uplatnit v prodej-
nách Baťa na území ČR nebo na e-shopu bata.
cz. Slevu není možné kombinovat s jiným typem 
slev. Zboží zakoupené v této akci je možné vymě-
nit či vrátit do 30 dnů od nákupu. Slevový kupón 
je možné uplatnit pouze na jeden kus zboží.

Platnost kupónu je do 24. 12. 2017 nebo do vy-
prodání zásob. Slevu je možné uplatnit v prodej-
nách Baťa na území ČR nebo na e-shopu bata.
cz. Slevu není možné kombinovat s jiným typem 
slev. Zboží zakoupené v této akci je možné vymě-
nit či vrátit do 30 dnů od nákupu. Slevový kupón 
je možné uplatnit pouze na jeden kus zboží.

Platnost kupónu je do 24. 12. 2017 nebo do vy-
prodání zásob. Slevu je možné uplatnit v prodej-
nách Baťa na území ČR nebo na e-shopu bata.
cz. Slevu není možné kombinovat s jiným typem 
slev. Zboží zakoupené v této akci je možné vymě-
nit či vrátit do 30 dnů od nákupu. Slevový kupón 
je možné uplatnit pouze na jeden kus zboží.

Platnost kupónu je do 24. 12. 2017 nebo do vy-
prodání zásob. Slevu je možné uplatnit v prodej-
nách Baťa na území ČR nebo na e-shopu bata.
cz. Slevu není možné kombinovat s jiným typem 
slev. Zboží zakoupené v této akci je možné vymě-
nit či vrátit do 30 dnů od nákupu. Slevový kupón 
je možné uplatnit pouze na jeden kus zboží.

Platnost kupónu je do 24. 12. 2017 nebo do vy-
prodání zásob. Slevu je možné uplatnit v prodej-
nách Baťa na území ČR nebo na e-shopu bata.
cz. Slevu není možné kombinovat s jiným typem 
slev. Zboží zakoupené v této akci je možné vymě-
nit či vrátit do 30 dnů od nákupu. Slevový kupón 
je možné uplatnit pouze na jeden kus zboží.

Platnost kupónu je do 24. 12. 2017 nebo do vy-
prodání zásob. Slevu je možné uplatnit v prodej-
nách Baťa na území ČR nebo na e-shopu bata.
cz. Slevu není možné kombinovat s jiným typem 
slev. Zboží zakoupené v této akci je možné vymě-
nit či vrátit do 30 dnů od nákupu. Slevový kupón 
je možné uplatnit pouze na jeden kus zboží.

Platnost kupónu je do 24. 12. 2017 nebo do vy-
prodání zásob. Slevu je možné uplatnit v prodej-
nách Baťa na území ČR nebo na e-shopu bata.
cz. Slevu není možné kombinovat s jiným typem 
slev. Zboží zakoupené v této akci je možné vymě-
nit či vrátit do 30 dnů od nákupu. Slevový kupón 
je možné uplatnit pouze na jeden kus zboží.

Platnost kupónu je do 24. 12. 2017 nebo do vy-
prodání zásob. Slevu je možné uplatnit v prodej-
nách Baťa na území ČR nebo na e-shopu bata.
cz. Slevu není možné kombinovat s jiným typem 
slev. Zboží zakoupené v této akci je možné vymě-
nit či vrátit do 30 dnů od nákupu. Slevový kupón 
je možné uplatnit pouze na jeden kus zboží.

Platnost kupónu je do 24. 12. 2017 nebo do vy-
prodání zásob. Slevu je možné uplatnit v prodej-
nách Baťa na území ČR nebo na e-shopu bata.
cz. Slevu není možné kombinovat s jiným typem 
slev. Zboží zakoupené v této akci je možné vymě-
nit či vrátit do 30 dnů od nákupu. Slevový kupón 
je možné uplatnit pouze na jeden kus zboží.

Platnost kupónu je do 24. 12. 2017 nebo do vy-
prodání zásob. Slevu je možné uplatnit v prodej-
nách Baťa na území ČR nebo na e-shopu bata.
cz. Slevu není možné kombinovat s jiným typem 
slev. Zboží zakoupené v této akci je možné vymě-
nit či vrátit do 30 dnů od nákupu. Slevový kupón 
je možné uplatnit pouze na jeden kus zboží.

Platnost kupónu je do 24. 12. 2017 nebo do vy-
prodání zásob. Slevu je možné uplatnit v prodej-
nách Baťa na území ČR nebo na e-shopu bata.
cz. Slevu není možné kombinovat s jiným typem 
slev. Zboží zakoupené v této akci je možné vymě-
nit či vrátit do 30 dnů od nákupu. Slevový kupón 
je možné uplatnit pouze na jeden kus zboží.

1. Rukavice, 909-6612, 299 Kč / 2. Rukavice, 909-9613, 299 Kč / 3. Manikúra, 944-0314, 399 Kč / 4. Manikúra, 944-0322, 499 Kč / 5. Klobouk, 909-6674, 
599 Kč / 6. Rukavice, 909-4295, 599 Kč / 7. Peněženka, 941-5180, 399 Kč / 8. Šátek, 909-0631, 299 Kč / 9. Kabelka, 961-9753, 599 Kč / 10. Pásky, 
951-5601, 951-9601, 299 Kč / 11. Peněženka, 941-9180, 399 Kč / 12. Chlapecká obuv, 411-9607, 799 Kč / 13. Černá kabelka, 964-6280, 3599 Kč / 

14. Dívčí obuv, 321-6611, 999 Kč / 15. Dámská North Star, 529-5635, 399 Kč / 16. Pánské papuče, 874-6600, 799 Kč / 17. Dámské papuče, 579-6624, 299 Kč / 
18. Dámská North Star, 519-7603, 399 Kč / 19. Insolia, 728-5104, 1599 Kč / 20. Högl, 714-6057, 3799 Kč / 21. Weinbrenner, 844-6603, 1599 Kč / 

22. a 24. Kulichy s bambulí, 909-0152, 499 Kč / 23. Červená kabelka, 961-5821, 1199 Kč / 25. Pánský North Star, 841-9608, 999 Kč
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Základní sestava - přehled
Id Kód

441475220170000001
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Základní sestava - přehled
Id Kód

441475120170000001
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Základní sestava - přehled
Id Kód

441475020170000001
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Základní sestava - přehled
Id Kód

441475320170000001
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Základní sestava - přehled
Id Kód

441414201700000001
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Základní sestava - přehled
Id Kód

441475420170000001
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Základní sestava - přehled
Id Kód

441435420170000001
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Základní sestava - přehled
Id Kód
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Základní sestava - přehled
Id Kód
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Základní sestava - přehled
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441413120170000001
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Základní sestava - přehled
Id Kód
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Základní sestava - přehled
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Základní sestava - přehled
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Základní sestava - přehled
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441457120170000001
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Základní sestava - přehled
Id Kód

441457020170000001
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- 10% - 15%- 20%

- 15%- 15% - 15%

- 300 Kč - 100 Kč - 400 Kč 

- 25%- 25% - 20%

sleva na 

ŠÁTKY 
(platí na nezlevněné zboží)

Pro online nákup použijte kód: 

jezisek15

sleva na 

INSOLIA
LODIČKY  
(platí na veškeré zboží)

Pro online nákup použijte kód: 

insolia25cz

sleva na 

KABELKU 
1000–2000 KČ

(platí na veškeré zboží)

Pro online nákup použijte kód: 

stredni

sleva na 

PENĚŽENKY
(platí na veškeré zboží)

Pro online nákup použijte kód: 

jezisek10

sleva na 

MANIKÚRY  
(platí na nezlevněné zboží)

Pro online nákup použijte kód: 

jezisek15

sleva na pánskou obuv značky 

    
(platí na nezlevněné zboží)

Pro online nákup použijte kód: 

jezisekwb

sleva na 

OPASKY  
(platí na veškeré zboží)

Pro online nákup použijte kód: 

pasekodjeziska

sleva na 

RUKAVICE  
(platí na nezlevněné zboží)

pro online nákup použijte kód: 

jezisek15

sleva na 

DOMÁCÍ OBUV
MUŽI A ŽENY

(platí na nezlevněné zboží)

Pro online nákup použijte kód: 

jezisek20

sleva na značku

  
(platí na veškeré zboží)

Pro online nákup použijte kód: 

jezisekhogl

sleva na 

KABELKU 
DO 1000 KČ  

(platí na nezlevněné zboží)

Pro online nákup použijte kód: 

mala

sleva na 

NORTH STAR 
MUŽI A ŽENY  

(platí na veškeré zboží)

Pro online nákup použijte kód: 

jezisek25

sleva na 

ČEPICE A
KLOBOUKY  
(platí na nezlevněné zboží)

Pro online nákup použijte kód: 

jezisek15

sleva na 

KABELKU 
NAD 2000 KČ

(platí na veškeré zboží)

Pro online nákup použijte kód: 

velka

sleva na

DĚTSKOU
OBUV   

(platí na nezlevněné zboží)

Pro online nákup použijte kód: 

detska20cz

- 200 Kč  - 15%- 300 Kč 


