
Pro online nákup použijte kód:
kabelka100cz

Platnost kupónu je do 24. 12. 2020 nebo do vyprodání zásob. Slevu je možné 
uplatnit v prodejnách Baťa na území ČR nebo na e-shopu bata.cz. Slevu není 
možné kombinovat s jiným typem slevy kromě hodnotových poukázek Baťa klubu, 
narozeninové slevy 10 % nebo slevy 15 % k výročí registrace do klubu. Zboží 
zakoupené v této akci je možné vyměnit či vrátit do 60 dnů od nákupu. Slevový 

kupón je možné uplatnit pouze na jeden kus zboží.SLEVA
100 Kč

SLEVA
250Kč

na KABELKU nebo PÁNSKOU
TAŠKU do 999 Kč

(platí na nezlevněné zboží)

na KABELKU nebo PÁNSKOU
TAŠKU 1000-1999 Kč
(platí na veškeré zboží)

SLEVA
15 %

na dámskou a pánskou
DOMÁCÍ OBUV

(platí na veškeré zboží)

Pro online nákup použijte kód:
doma15cz

Platnost kupónu je do 24. 12. 2020 nebo do vyprodání zásob. Slevu je možné 
uplatnit v prodejnách Baťa na území ČR nebo na e-shopu bata.cz. Slevu není 
možné kombinovat s jiným typem slevy kromě hodnotových poukázek Baťa klubu, 
narozeninové slevy 10 % nebo slevy 15 % k výročí registrace do klubu. Zboží 
zakoupené v této akci je možné vyměnit či vrátit do 60 dnů od nákupu. Slevový 

kupón je možné uplatnit pouze na jeden kus zboží.

Pro online nákup použijte kód:
deti15cz

Pro online nákup použijte kód:
kabelka250cz

Platnost kupónu je do 24. 12. 2020 nebo do vyprodání zásob. Slevu je možné 
uplatnit v prodejnách Baťa na území ČR nebo na e-shopu bata.cz. Slevu není 
možné kombinovat s jiným typem slevy kromě hodnotových poukázek Baťa klubu, 
narozeninové slevy 10 % nebo slevy 15 % k výročí registrace do klubu. Zboží 
zakoupené v této akci je možné vyměnit či vrátit do 60 dnů od nákupu. Slevový 

kupón je možné uplatnit pouze na jeden kus zboží.

Platnost kupónu je do 24. 12. 2020 nebo do vyprodání zásob. Slevu je možné 
uplatnit v prodejnách Baťa na území ČR nebo na e-shopu bata.cz. Slevu není 
možné kombinovat s jiným typem slevy kromě hodnotových poukázek Baťa klubu, 
narozeninové slevy 10 % nebo slevy 15 % k výročí registrace do klubu. Zboží 
zakoupené v této akci je možné vyměnit či vrátit do 60 dnů od nákupu. Slevový 

kupón je možné uplatnit pouze na jeden kus zboží.

SLEVA
15 %

na 
DĚTSKOU OBUV

(platí na veškeré zboží)

Pro online nákup použijte kód:
opasky12cz

Platnost kupónu je do 24. 12. 2020 nebo do vyprodání zásob. Slevu je možné 
uplatnit v prodejnách Baťa na území ČR nebo na e-shopu bata.cz. Slevu není 
možné kombinovat s jiným typem slevy kromě hodnotových poukázek Baťa klubu, 
narozeninové slevy 10 % nebo slevy 15 % k výročí registrace do klubu. Zboží 
zakoupené v této akci je možné vyměnit či vrátit do 60 dnů od nákupu. Slevový 

kupón je možné uplatnit pouze na jeden kus zboží.SLEVA
12 %

SLEVA
12 %

na
OPASKY

(platí na nezlevněné zboží)

na
RUKAVICE

(platí na nezlevněné zboží)

SLEVA
400 Kč

SLEVA
12 %

na KABELKU nebo PÁNSKOU
TAŠKU nad 2000 Kč
(platí na veškeré zboží)

na
PENĚŽENKY

(platí na nezlevněné zboží)

Pro online nákup použijte kód:
kabelka400cz

Pro online nákup použijte kód:
pen12cz

Platnost kupónu je do 24. 12. 2020 nebo do vyprodání zásob. Slevu je možné 
uplatnit v prodejnách Baťa na území ČR nebo na e-shopu bata.cz. Slevu není 
možné kombinovat s jiným typem slevy kromě hodnotových poukázek Baťa klubu, 
narozeninové slevy 10 % nebo slevy 15 % k výročí registrace do klubu. Zboží 
zakoupené v této akci je možné vyměnit či vrátit do 60 dnů od nákupu. Slevový 

kupón je možné uplatnit pouze na jeden kus zboží.

Platnost kupónu je do 24. 12. 2020 nebo do vyprodání zásob. Slevu je možné 
uplatnit v prodejnách Baťa na území ČR nebo na e-shopu bata.cz. Slevu není 
možné kombinovat s jiným typem slevy kromě hodnotových poukázek Baťa klubu, 
narozeninové slevy 10 % nebo slevy 15 % k výročí registrace do klubu. Zboží 
zakoupené v této akci je možné vyměnit či vrátit do 60 dnů od nákupu. Slevový 

kupón je možné uplatnit pouze na jeden kus zboží.

Pro online nákup použijte kód:
wein200cz

Pro online nákup použijte kód:
obuv15cz

Pro online nákup použijte kód:
ruka12cz

Platnost kupónu je do 24. 12. 2020 nebo do vyprodání zásob. Slevu je možné 
uplatnit v prodejnách Baťa na území ČR nebo na e-shopu bata.cz. Slevu není 
možné kombinovat s jiným typem slevy kromě hodnotových poukázek Baťa klubu, 
narozeninové slevy 10 % nebo slevy 15 % k výročí registrace do klubu. Zboží 
zakoupené v této akci je možné vyměnit či vrátit do 60 dnů od nákupu. Slevový 

kupón je možné uplatnit pouze na jeden kus zboží.

Platnost kupónu je do 24. 12. 2020 nebo do vyprodání zásob. Slevu je možné 
uplatnit v prodejnách Baťa na území ČR nebo na e-shopu bata.cz. Slevu není 
možné kombinovat s jiným typem slevy kromě hodnotových poukázek Baťa klubu, 
narozeninové slevy 10 % nebo slevy 15 % k výročí registrace do klubu. Zboží 
zakoupené v této akci je možné vyměnit či vrátit do 60 dnů od nákupu. Slevový 

kupon je možné uplatnit na všechny páry na účtence.

Platnost kupónu je do 24. 12. 2020 nebo do vyprodání zásob. Slevu je možné 
uplatnit v prodejnách Baťa na území ČR nebo na e-shopu bata.cz. Slevu není 
možné kombinovat s jiným typem slevy kromě hodnotových poukázek Baťa klubu, 
narozeninové slevy 10 % nebo slevy 15 % k výročí registrace do klubu. Zboží 
zakoupené v této akci je možné vyměnit či vrátit do 60 dnů od nákupu. Slevový 

kupón je možné uplatnit pouze na jeden kus zboží.

SLEVA
200 Kč

SLEVA
15 %

na dámskou a pánskou obuv
značky WEINBRENNER
(platí na nezlevněné zboží)

na veškerou OBUV
při nákupu min. 2 párů

(platí na veškerou obuv)



ŠŤASTNÉ A VESELÉ

4.

1. Dámské psaníčko 961-2915 799 Kč   /  2. Dámské psaníčko 961-5915 799 Kč  /  3. Dámské papuče 579-2640 399 Kč  /  4. Pánské ponožky 919-
7607 99 Kč  /  5. Dámská peněženka 944-5168 999 Kč  /  6. Červená síťovka vyrobená v Česku 969-5766 299 Kč  /  7. Béžová síťovka vyrobená 
v Česku 969-8766 299 Kč  /  8. Dámské zimní boty Weinbrenner vyrobeny v Česku 596-1743 2399 Kč  /  9. Pánská čepice 909-0660 399 Kč  /  
10. Dámské rukavice 904-6126 799 Kč  /  11. Manikúra 944-0300 799 Kč  /  12. Dámské papuče 579-2610 399 Kč   /  13. Manikúra 944-6200 
999 Kč  /  14. Dámská čepice (různé barvy) 909-0396 259 Kč  /  15. Dámské rukavice 904-6111 799 Kč  /  16. Kožený motýlek 9111-0131 299 Kč  
/  17. Pánská hnědá peněženka 944-4229 1399 Kč  /  18. Pánská černá peněženka 944-6229 1399 Kč  /  19. Dámský kožený batoh 964-6607 
2599 Kč  /  20. Pánské ponožky 919-0734 99 Kč  /  21. Pánská zimní obuv 896-6610 2399 Kč  /  22. Dámský opasek 951-6603 299 Kč  /  23.
Šála (různé barvy)  909-0337 499 Kč  /  24. Pánský kožený opasek vyroben v Česku 954-6600 999 Kč  /  25. Pánská šála 909-0763 499 Kč  /  
26. Pánské rukavice 904-6127 799 Kč  /  27. Kožená brašna 964-6601 2999 Kč  /  28. Dámská červená peněženka 941-5223 499 Kč  /  29.
Dámská černá peněženka 941-6223 499 Kč  /  30. Dámský červený baret 909-5695 399 Kč  /  31. Dámský černý baret 909-6695 399 Kč  /  32. 
Dámské ponožky 919-0727 99 Kč  /  33. Šála (různé barvy)  909-0337 499 Kč  /  34. Tubus s vánočními dámskými ponožkami 919-0917 259 Kč
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