Tato nabídka platí
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ÚKLID

699,-

- 50 %

1399,-

1099,-

- 35 %

Vysavač na okna
Window Cleaner

Tyčový
vysavač

vysává a leští okna beze skvrn,
vhodný na klasická i střešní okna,
zrcadla, sprchové kouty a dlaždice
Při zakoupení vysavače na okna
teleskopická tyč 80 - 135 cm
zdarma. Částka za tyč
bude odečtena
na pokladně.

R-1211 FLEXY

2v1 tyčový a ruční vysavač,
objem nádoby na prach
0,8 l, výkonné sání, vhodný
pro všechny druhy koberců
a podlah, HEPA filtr
a pěnový filtr, napájecí
kabel o délce 6 m,
příkon: 800 W

efektivně
a pohodlně

2v1

1699,-

Sada
Combi Clean M

vhodná pro mokré vytírání
dlažeb a kamenných povrchů,
délka násady mopu 138 cm,
v nabídce také náhrada k mopu
za akční cenu 199,90

- 33 %

599,899,-

Lety prověřená kvalita od značky

Sušák na prádlo
Pegasus 150 Solid
Slim
výklopné bočnice,
délka sušicí plochy
15 m, vhodný i na
venkovní použití.
Sušák na prádlo
Pegasus 180
za akční cenu 869,-

- 24 %

759,-

-25%
AKCE

Žehlicí prkno
Classic M Basic
Plus NF

žehlicí plocha 120 x 38 cm,
odkládací plocha pro žehličku,
nastavitelná výška až do 87 cm,
v nabídce také potah na žehlicí
prkno Cotton Classic M,
rozměr: 125 x 40 cm
za akční cenu 199,90

17990

999,1299,-

209,-

- 23 %

Set Clean Twist M Ergo

flexibilní kloub 360° rotace umožňuje
vytírání do osmiček, výškově
nastavitelná rukojeť 110 - 140 cm,
v nabídce také náhrady k mopu
za akční cenu 219,-

1099,-

Set Clean Twist Disc
Mop (EVO)

perfektní pro čištění dlaždic
a kamenných podlah, plně
pohyblivý mop, odstředivý
mechanismus, flexibilní
rotační kloub, v nabídce
také náhradní hlavice
k mopu za akční cenu
149,90

- 29 %

849,1199,-

na úklidové
pomůcky Click
systém

Mop Piccobelo
S Micro Duo

univerzální podlahový mop se
ždímacím mechanismem, šíře
záběru mopu 27 cm, vhodný
pro všechny typy podlah,
v nabídce také vědro
Picobello 10 l 99,90

- 27 %

399,549,-

Parní čistič
Clean Tenso

nádrž na vodu 550 ml,
6 trysek pro efektivní
čištění, čistič s vodním
filtrem, včetně stěrky
na koberce, délka
napájecího kabelu
6,5 m, v nabídce také
náhradní potah hlavice
Clean Tenso,
2 ks - 399,- 499,-

1999,2499,-

- 20 %
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Uvedené ceny jsou již po slevě.

999,-

Spolehliví parťáci pro úklid
- 25 %

599,799,-

Vileda Ultramax Turbo
Microfiber 2v1
jednoduché a velmi efektivní
vyždímání mopu, díky
pedálu není při ždímání
potřeba žádné námahy,
vhodný na všechny
typy tvrdých podlah

- 34 %

Sušák
na prádlo
Universal

délka sušicí
plochy 18 m,
rozměr rozložený:
180 × 55 × 93 cm,
pevný ocelový rám
s bezpečnostním
mechanismem,
který zabraňuje
náhodnému složení

Vileda
Star
žehlicí
prkno

žehlicí plocha
120 x 38 cm,
100% bavlněný
potah s pěnou,
nastavitelná výška
75 až 96 cm

- 26 %

1099,1499,-

1049,1599,-

- 37 %

999,1599,-

Vileda TURBO 3v1

kvalitní trojdílná teleskopická tyč s volitelnou délkou
max. 125 cm, kombinace tří druhů třásní, v nabídce také
náhrada za akční cenu 199,90

Vileda Actifibre mikrohadřík

rozměr hadříku: 29 × 29 cm, vyroben z mikrovláken, vynikající
savost, vhodný na různé povrchy

44
6390

90

- 29 %

Rukavice vinylové
jednorázové, 100 ks,
velikosti: S, M, L,
cena za balení

100,14990

- 33 %

První pomoc při nepořádku
Vileda SuperMocio Style
kýbl se ždímacím košem
objem: 7,5 l,
rozměry: 36 × 25 cm

179 90
239,-

- 24 %

Smetáček a lopatka
2v1

129
18990

90

- 31 %
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Uklízejte pohodlněji se značkou
Express
COMPACT mop

Smetáčková
souprava
s lištou

velká pravoúhlá plocha hlavy,
s kbelíkem, v nabídce také náhrada
k mopu za akční cenu 129,90

679,1199,-

- 43 %

59 90- 27 %
8290

Mop Spontex Express systém+
samoždímací systém, 360° rotační
mechanismus, v nabídce také náhrada
k mopu za akční cenu 129,90

Spontex Express system+ XL mop

plochý systémový mop s extra velkou obdélníkovou
hlavou, samoždímací mechanismus, objem kbelíku: 7 l,
náhrada ze 100% mikrovlákna

- 37 %

- 43 %

679,-

749,-

1199,-

1199,-

Základ, který doma nesmí chybět
Spontex Easy System
Max+ mop
samoždímací systémem,
rotační hlavice, vhodný
na všechny typy podlah,
v nabídce také náhrada
ze 100% mikrovlákna
za akční cenu 149,90

- 50 %

369,749,-

Mop plochý
Microwiper Abrasive

Spontex Top Tex
houbové utěrky

s teleskopickou tyčí

5 ks

299,-

39 90 - 20 %

399,-

4990

- 25 %

- 33 %
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19 90
2990

Houbička Color Spontex
10 ks
1 ks = 1,99

Tyčový vysavač
Supersonic 1231 90000
2v1, Li-Ion akumulátor 21,6 V,
2 úrovně sacího výkonu,
doba provozu až 40 minut,
HEPA filtr,
doba nabíjení: 4 hodiny,
objem nádoby: 0,45 l,
světelná signalizace
provozu a nabíjení

2799,-

Bezsáčkový
vysavač
RO4825EA

objem nádoby na
prach 2,5 l, technologie
EffiTech Motor pro
vynikající výsledky
čištění s menší
spotřebou energie,
výkonná sací hubice,
délka kabelu 6,2 m,
teleskopická trubice,
zabudovaný
kartáč Easy Brush,
příkon: 550 W

Hlučnost
75 dB

- 24 %

Víceúčelový
vysavač VC 5750

1899,-

mokré/suché vysávání,
šamponování, hloubkové
čištění, propírání koberců
a čalouněného nábytku,
objem prachového sáčku 15 l,
objem nádoby na znečištěnou
vodu 9 l, příkon: 1500 W

2499,-

500 Kč

3299,3799,-

Bezsáčkový vysavač R-1225 Cyclonic Tech

objem nádoby na prach 2 l, efektivní sací výkon, nízká
spotřeba energie, omyvatelný HEPA filtr, regulace průtoku
vzduchu, příkon: 800 W

3299,-

- 13 %

1099,-

- 15 %

Hlučnost
80dB

1299,-

- 15 %

2 IN1

Hlučnost
77 dB

Tyčový vysavač
SVC 7811WH

bezdrátový vysavač 2v1,
2 stupně sacího výkonu,
objem nádoby na prach
0,5 l, doba provozu až
25 min., doba nabíjení
4,5 hodin, HEPA filtr,
hlučnost 76 dB

hy

náma
z
e
b
e
t
j
e
Vysáv
E3

Vysavač s vodní filtrací
R-144 AquaTech

oby

U
bjem nád
4000GDv-Eysoké, funkce mopu, ohodin, časovač,
V
R
S
č
a
v
5
cký vysa
bití za cca
rce až 2 cm

možnost mokrého a suchého
vysávání, kapacita sběrné nádoby
15 l, cyklonová filtrace vody,
omyvatelný HEPA filtr, funkce čištění
vzduchu, regulace průtoku vzduchu,
příkon: 1550 W

Roboti y, vhodný i na kobe až 120 min, plné do
4 program
a provozu
00 ml, dob
,
na prach 5 dání, Wi-Fi aplikace
á
vl
o
vé
o
lk
dá
0 dB
hlučnost 6
%

- 36

37999,-9,59

1499,1799,-

- 16 %

- 13 %

1999,2299,-
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Oblíbené prostředky
za skvělé ceny

Persil

prací prostředek prášek a gel
70 dávek, 1 dávka = 4,84
kapsle DISCS
46 ks, 1 ks = 7,37
kapsle Power Caps
52 ks, 1 ks = 6,52

Lenor

- 52 %

aviváž
36 dávek, 1 dávka = 2,50
45 dávek, 1 dávka = 2,-

339,-

89 90 - 35 %

719,-

13990

XníL
XX
bale

Jar

Ariel

kapsle
do myčky
116 ks,
1 ks = 5,59
140 ks,
1 ks = 4,64

prášek
70 dávek,
1 dávka = 5,70
gel
64 dávek,
1 dávka = 6,23

649,-

399,-

1299,-

849,-

- 50 %

-25%
AKCE

na aditiva
značky
Somat

-25%
AKCE

79

90

13990

Uvedené ceny jsou již po slevě.
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na ekologické
čisticí a prací
prostředky značky
Frosch

239,5240

Uvedené ceny jsou již po slevě.

-30%
AKCE

- 53 %

na čisticí
a prací
prostředky
značky Sanytol

Somat

yčky
kapsle do m 5,47
=
ks
51 ks, 1
= 4,65
60 ks, 1 ks 3,49
=
ks
1
,
80 ks
= 3,10
90 ks, 1 ks

279,- ,-

7690

539

- 48 %

11490

Uvedené ceny jsou již po slevě.

gel
76 dávek,
,67
1 dávka = 3
88 dávek, 7
,1
1 dávka = 3

Větší balení, lepší cena

XLní

Nakupujte své oblíbené čisticí a hygienické
prostředky v rodinném či XXL balení. Nejen, že
díky výhodnější ceně potěšíte svou peněženku,
ale ušetříte také čas, který byste jinak strávili
jejich opakovaným nákupem.

XXL

Xbale

balen

í

Jar

Větší balení výrobků jsou také šetrnější
k přírodě, protože nevytvářejí tolik odpadu,
jako kdybyste si všechny přípravky kupovali
častěji v menších baleních.

prostředek na nádobí
různé druhy
1,35 l
- 28 %
1 l = 74,-

99 90
13990

Velvet

toaletní papír,
3vrstvý,
2 druhy
12 rolí
1 role = 7,49

89 90
16990

- 47 %

L
XbX
alení

Linteo XXL

kuchyňská role
2vrstvá
1 ks

Sidolux

univerzální čisticí
prostředek,
různé druhy
1l

49 90

39 90

8990

5490

- 44 %

-25%
AKCE

na čisticí
prostředky
Savo

-35%
AKCE

- 27 %

17990
49

90

84

90

Bojovníci s nečistotami

na značku
AirWick

116

90

Alex

čisticí prostředky
na podlahu
různé druhy
750 ml
100 ml = 9,32

69 90
9490

- 26 %
Uvedené ceny jsou již po slevě.

Duck

WC čistič
750 ml
100 ml = 4,65

34 90
6990

- 50 %

Uvedené ceny jsou již po slevě.
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Předem plněná
pračka

PL 1062 D Chiva

15 programů, odložený start,
dětská pojistka, ochrana proti
přetečení, spotřeba energie
praní 65 kWh/100 cyklů,
spotřeba vody 43 l/cyklus,
rozměry (v x š x h):
84,5 x 59,7 x 49,7 cm

5499,-

1000 ot./
min.

6499,-

6 kg
prádla

Hlučnost
76 dB

Energetická
třída D

- 15 %

- 12 %

6999,7999,-

Sušička prádla

PD 7 Chiva

V Globusu si
vybavíte i domácnost

V našich hypermarketech se vám snažíme nabízet vždy co nejširší
výběr zboží. Proto si od nás kromě standardního nákupu můžete
odvést třeba novou pračku, myčku nebo sušičku
od osvědčených značek.

1000 ot./
min.

1200 ot./
min.

6 kg
prádla

6 kg
prádla

Hlučnost
78 dB

Hlučnost
80 dB

Energetická třída C

8499,-

- 10 %

Vrchem plněná pračka
BTW L60400EE/N

Hlučnost Energetic65 dB ká třída B

12 programů, spotřeba vody na cyklus
43 l, spotřeba energie na 100 cyklů
56 kWh, rozměry (v x š x h):
90 x 40 x 60 cm

- 11 %

Vrchem plněná pračka
PLD 126D QTL

16 programů, odložený start (0-24h), ovládací
panel v češtině, ochrana proti přetečení,
kontrola vyvážení, rozměry (v x š x h):
87 x 40 x 61 cm

Vyměňte nefunkční spotřebiče za nové

- 22 %

699,899,-

Keramické topidlo
SFH 7600WH

3 úrovně nastavení výkonu 900 W/1300 W/2000 W,
PTC topné články, doporučená
plocha 10 - 15 m2, teplo
produkují keramické články,
které proti klasickým topidlům
poskytují vysokou účinnost
a při stejném výkonu nižší
spotřebu elektrické energie,
rozměry (v x š x h):
23,1 x 16,4 x 12,3 cm,
v bílém a černém
provedení

Myčka
nádobí
PD 156 WTE

6 programů,
odložený start,
aktivní sušení,
3D příborová
zásuvka, ukazatel
zbytkového
času, displej,
rozměry (v x š x h):
84,5 x 60 x 56 cm

15 sad
nádobí
Hlučnost
46 dB
Energetická třída E

8

7499,-

6999,-

15 programů, odložený start,
dětská pojistka, roční spotřeba
energie: 504 kWh,
rozměry (v x š x h):
84,5 × 59,6 × 56,3 cm
7 kg
prádla

6299,-

Energetická
třída D

- 12 %

8299,9499,-

Předem
plněná pračka
BWSA
61251W

16 programů,
objem bubnu 40 l,
LED ukazatel pokroku,
kontrola vyvážení,
průběžné možnosti
zpoždění startu,
rozměry (v x š x h):
85 x 59,5 x 42,5 cm

1200 ot./
min.
6 kg
prádla
Hlučnost
80 dB
Energetická třída F

- 12 %

5699,6499,-

Prádlo jako ze
škatulky

Ruční napařovač oděvů
Stephany 2270 90000

objem nádržky 380 ml, až 23 minut páry, parní
výkon 25 g/min, keramická žehlicí plocha,
odnímatelná nádržka na vodu, odvápňování,
automatické vypínání, příkon: 1400 W

Napařovací žehlička SSI 2800BL

keramická žehlicí plocha, objem nádržky 220 ml, plynulá
regulace teploty, Self-cleaning systém samočištění,
Anti-Calc systém, možnost vertikálního napařování,
plynulý výstup páry 15 g/min,
parní ráz 80 g/min, příkon: 2 000 W
Napařovací žehlička
SSI 5800VT - 539,- 599,-

999,-- 23 %
1299,-

349,399,-

- 12 %

Parní generátor
IS 2043 BL

3D žehlicí plocha Eloxal
Plus, tlak 5 barů, parní ráz
300 g/min, trvalý výstup
páry 110 g/min,
technologie iCare
a ECO, automat.
vypnutí po 10 min,
fixní nádržka,
- 16 % příkon: 2200 W

1000 Kč

2999,-

Napařovací žehlička
Kiara 1276 90000

keramická žehlící plocha,
nádržka na vodu 220 ml, parní
šok max. 90 g/min, variabilní
výstup páry 0-40 g/min, funkce
ANTI-CALC, systém pro čištění,
vertikální napařování,
příkon: 2200 W

3599,-

Uklizeno raz dva
Ruční vysavač
Verto 1442 90000

bezdrátový provoz, nádoba na prach
500 ml prachu/120 ml tekutin,
doba provozu až 15 min.,
doba nabíjení cca 5 hod.,
HEPA filtr, síťový adaptér,
Li-ion baterie 7,2 V

649,799,-

- 18 %

999,-- 28 %
1399,-

3499,-

Šicí stroj
SM024-RD 3999,mechanický šicí stroj, 24 stehů,
navlékač jehly, LED osvětlení,
4-kroková knoflíková dírka,
4 patky ve výbavě

- 21 %

549,699,-

- 12 %

Parní čisti SSC 3001YL

maximální tlak 3 bar, objem nádoby 350 ml,
kulatý kartáč na čištění oken/zrcadel, vhodný
především pro tvrdé povrchy (dlaždice, varnou
desku, sklo…), příkon: 1000 W
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189 90
249,-

- 23 %

Úložný box
velikosti:
0,4 l, 1 l, 2 l, 6 l,
různé motivy

Uspořádejte si domov
47 90

Košík Víceúčelový

rozměr: 26,5 x 15 x 10,5 cm,
v nabídce více druhů
- 20 %
a velikostí

5990

Box univerzální Gema
7 l, různé velikosti

119

90

279,399,-

- 40 %

Box úložný
na kolečkách

20 l, různé velikosti

- 30 %

19990

59 90

Box úložný

Infinity
4,5 l, různé velikosti

- 33 %

7990

Box s víkem
4l
různé velikosti

- 25 %

99 90
14990

199

90

299,-

- 33 %

10

Box úložný s víkem
Infinity
11 l, různé barvy

139 90
17990

- 22 %

Úložný box
20 l

Praktické koše

Hygieničtější řešení

V Globusu najdete kromě odpadkových košů
v různých velikostech a provedeních také koše
na špinavé i právě vyprané prádlo.

Díky nášlapnému mechanismu koš snadno
otevřete, aniž byste se museli dotýkat jeho víka.
Pro svůj elegantní design se skvěle hodí jak do
domácnosti, tak do formálnějšího prostředí.

Koš na
špinavé
prádlo

60 l,
různé barvy
a velikosti

1699,2999,-

- 28 %

249,-

249,-

Set koš na prádlo
+ vanička

Koš odpadkový
10 l
různé velikosti

20 l

- 27 %

- 39 %

199 90
329,-

na vybrané
odpadkové pytle

42 90

42 90

69

cena od

-20%
AKCE

50 l

- 43 %

349,-

179 90

Nášlapný
koš

90

Vak s odsáváním
různé velikosti

Prkno žehlící

žehlicí plocha 110 x 33 cm,
transportní zámek, protiskluzové
koncovky nohou, bavlněný potah,
nastavitelná výška do 92 cm,
odkládací plocha pro žehličku

- 20 %

Uvedené ceny jsou již po slevě.

119 90
14990

Ramínko

různé druhy

599,799,-

- 25 %
11

Každodenní rituály

Udělejte si
pohodlí

159

Stolička

- 46 %

90 Předložka

299,-

rozměr 30 x 49 cm
různé barvy

koupelnová
rozměr: 50 x 80 cm,
různé barvy

- 36 %

399,599,-

-30%
AKCE

na vybrané
župany

Vonná svíčka
ve skle
různé druhy a vůně
cena od

29 90

1189,-

489,-

Uvedené ceny jsou již po slevě.

Dopřejte pokožce dotek hebkosti

- 33 %

99 90
14990

- 25 %

Ručník

materiál: 100% bavlna,
rozměr: 50 x 100 cm,
v nabídce také rozměr: 70 x 140 cm
za akční cenu 199,90,
více barev
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149 90
19990

- 41 %

Ručník

materiál: 70% bambus, 30% bavlna,
rozměr: 50 x 100 cm, v nabídce také
rozměr: 70 x 140 cm
za akční cenu: 249,více barev

99 90
16990

- 36 %

Ručník

materiál: 100% bavlna,
rozměr: 50 x 90 cm, v nabídce také
rozměr: 70 x 140 cm
za akční cenu 199,90,
více barev

69 90
10990

Ručník

materiál: 100% bavlna,
rozměr: 50 x 100 cm, v nabídce také
rozměr: 70 x 140 cm
za akční cenu 129,90,
více barev

599,899,-

vhodný pro osoby trpící bolestmi
zad a pro alergiky

- 33 %

Povlečení bavlna

4 pack
materiál: 100 % bavlna,
rozměr: 2 x 70 x 90 + 140 x 200 cm,
v nabídce více dezénů

249,- - 37 %
399,-

Polštář ortopedický

Aloe Vera
materiál: potah: netkaná textilie, 100% polypropylen,
výplň: polyuretanová pěna Visco, rozměr: 40 x 60 cm

Prostěradlo jersey a froté

materiál: 100% polyester, rozměr: 100 x 200 cm,
v nabídce také rozměr: 180 x 200 cm
za akční cenu: 249,více barev
- 39 %

Prostěradlo

materiál: jersey a froté, rozměr: 90 x 200 cm,
v nabídce také rozměr: 180 x 200 cm
za akční cenu 399,více barev

149 90
249,-

- 25 %

299,399,-

Usínejte v maximálním pohodlí
Minimalizuje výskyt roztočů,
vhodný pro alergiky

- 30 % Polštář ložní

279,399,-

Aloe Vera
materiál: 100% polyester
s přídavkem aloe vera, rozměr:
70 x 90 cm, v nabídce také deka
ložní, rozměr: 140 x 200 cm
za akční cenu 379,-

Antialergické vlastnosti,
minimalizuje výskyt roztočů

Polštář ložní Eco

- 25 %

299,-

Navozuje chladící efekt

399,-

materiál: potah 100% recyklovaný polyester, výplň:
100% recyklované vlákno HCS, rozměr: 70 x 90 cm,
v nabídce také deka ložní, rozměr: 140 x 200 cm
za akční cenu 399,-

- 30 %

349,499,-

Polštář ložní Topcool

materiál: 100% polyester, rozměr: 70 x 90 cm,
v nabídce také deka ložní, rozměr: 140 x 200 cm
za akční cenu 419,-
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Změňte vzhled
interiéru novými
doplňky

Místo, kde vládne harmonie
249,399,-

Deka

rozměr 140 x 200 cm
různé druhy a barvy

Polštářek

rozměr 60 x 60 cm
různé barvy

- 37 %

299,499,-

- 40 %

99

90

14990

199
299,-

Deka fleece

rozměr 130 x 160 cm, různé barvy
v nabídce také rozměr 150 x 200 cm
za akční cenu 199,90

90

Deka

rozměr 150 x 200 cm, různé barvy
v nabídce také rozměr 220 x 240 cm
za akční cenu 399,-

- 33 %

- 33 %

Malování podle čísel Zuty
40 x 50 cm, obsahuje vypnuté plátno na rámu,
barvy a štětce, různé motivy

-20%
AKCE

na
rámečky

-20%
AKCE

na vonné
oleje a vosky

7990
Polštářek

rozměr 45 x 45 cm,
různé druhy a barvy

- 43 %

169
299,-

90

39 90

699,799,-

231,-

- 12 %

Uvedené ceny jsou již po slevě.
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31 90

Uvedené ceny jsou již po slevě.

cena od

Zútulněte si svůj domov
79

90

Svíčky, polštáře
a další dekorace pro
příjemnou atmosféru

Vonná svíčka

různé vůně, v nabídce také
vonné spreje a difuzéry
za akční ceny

Svíčky čajové

balení 6 ks
různé vůně
v nabídce také
balení 18 ks
za 54,90
balení 30 ks
- 26 %
za 99,90

Polštářek
rozměr 45 x 45 cm
různé barvy

- 28 %

249,349,-

21 90
2990

Vonná svíčka votivní

různé vůně, v nabídce také:
vonný vosk za akční
cenu 119,90
svíčka ve skle 340 g
za akční cenu 429,-

Svíčka válec

rozměr 50 x 90mm
v nabídce další
rozměry a barvy
cena od

29 90

49 90 - 28 %
6990

249,-

-20%
AKCE

na vybrané talíře značky
Benedikt

-30%
AKCE

Ilustrační foto, nevztahuje se na již zlevněné talíře

Oživte domácnost květinami

na vybrané kuchyňské
textilní doplňky

118 90
169 90

319,-

Anthurium
kv. 12 cm

mix barev,
v keramickém květináči
Uvedené ceny jsou již po slevě.
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Povlečení bavlna

materiál: 100% bavlna, rozměr: 70 x 90 + 140 x 200 cm,
v nabídce také povlečení krep za akční cenu 899,a povlečení bavlna deluxe digitál za akční cenu 999,různé dezény

- 26 %

799,1090,-

Stylové povlečení
DO KAŽDÉ LOŽNICE
Deka

rozměr 200 x 220 cm
různé barvy

Phalaenopsis multiflora
kv. 12 cm

1 výhon, různé barvy

Zelené pokojové rostliny
kv. 12 cm, v okrasné fólii

- 20 %

189 90
239,-

- 23 %

99 90

12990

www.globus.cz

- 33 %

399,599,-

Globus Česko

* NABÍZÍME VÝHODNÉ FINANCOVÁNÍ ZBOŽÍ SE SPOLEČNOSTÍ ESSOX S.R.O. CENU ZBOŽÍ SI MŮŽETE ROZLOŽIT DO NÍZKÝCH SPLÁTEK. VÍCE INORMACÍ V HYPERMARKETU.

