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Milý Ježiško...

ZĽAVY NA 

DARČEKY

nájdeš vnútri!

&SME S TÝM V POHODE

NECHÁME
   TO NA JEŽIŠKA



25,99 €

969-1661

49,99 €

924-4017

Pre ženy od Ježiška
Vyberanie darčekov pre ženy vášho života môže 

byť tohto roku rýchle a bezbolestné. Každý 
správny Ježiško totiž vie, že väčšina dám ocení 
nielen krásu, ale aj praktickosť daru. Potešia aj 
drobnosti, ktoré si ženy s ohľadom na rodinný 
rozpočet počas roka nemohli dopriať. V móde 

sú prírodné materiály, ako koža a kožušina. 
Nosí sa tiež všetko, čo sa trblieta. Staviť preto 
môžete na kvalitné kožené rukavice do práce, 

novú kabelku v metalických odtieňoch na párty 
či hrejivý maxi šál v zemitých farbách na výlety.  

6,59 €

919-0634 / sada 3 ks

11,99 €

579-1624 / 579-5624
veľ. 35–42

15,99 €

941-2155 / 941-5155

15,99 €

909-2631

19,99 €

909-0138

15,99 €

954-8152

10,99 €

951-1600

11,99 €

909-8612

39,99 €

729-8612 / veľ. 35–42

39,99 €

729-8613 / veľ. 35–42

25,99 €

969-1660 / 969-8671

10,59 €

579-0101 / veľ. 35–42

19,99 €

969-2666

54,99 €

963-1192

10,59 €

909-0695

11,99 €

909-0652

15,99 €

941-8156 / 941-5156

19,99 €

909-0152

15,99 €

909-0651

19,99 €

909-0152

6,59 €

919-0634 / sada 3 ks

9,29 €

appy socks 
919-0070

25,99 €

909-0170 / súprava

74,99 €

kabelka Picard
961-1068



Pre mužov  od Ježiška

10,59 €

919-0127/  sada 5 ks

Pokiaľ nemá muž koníčka zásobujúceho 
blízkych inšpiráciou na vhodné darčeky, potom 

sú obvykle spolu s Ježiškom úplne stratení. 
Choďte na to tohto roku premyslene a potešte 

pánov tým, že im darujete čas venovať sa 
veciam, ktoré majú radi. Vy zatiaľ namiesto 

nich vyberte kvalitné kožené topánky, v ktorých 
môžu chodiť roky, a rovno novú obuv zlaďte 

s poriadnym opaskom, rukavicami, peňaženkou 
a taškou. Doma tak zrazu budete mať elegána 

vybaveného do práce aj do spoločnosti.

119 €

964-4139

25,99 €

909-6295

29,99 €

904-3117

15,99 €

879-9600 / veľ. 38-48

74,99 €

894-4180 / veľ. 40-46

74,99 €

954-4200 / súprava

11,99 €

909-2619

15,99 €

909-9632

105 €

964-3283

2,99 €

919-5300

54,99 €

999-5307/ súprava11,49 €

motýlik
999-0098

19,99 €

motýlik
999-0061

19,99 €

909-0157 / súprava

29,99 €

999-9308

13,99 €

manžetové
gombíky
999-0084

35,99 €

944-6200

29,99 €

954-612919,99 €

954-9819

19,99 €

954-3170

13,99 €

944-6188

39,99 €

944-4185

13,99 €

944-9183
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Platnosť kupónu je do 24. 12. 2017 alebo do vy-
predania zásob. Zľavu je možné uplatniť v pre-
dajniach Baťa na území SR alebo v e-shope bata.
sk. Zľavu nie je možné kombinovať s iným typom 
zliav. Tovar zakúpený v tejto akcii je možné vy-
meniť či vrátiť do 30 dní od nákupu. Zľavový 
kupón je možné uplatniť iba na jeden kus tovaru.

Platnosť kupónu je do 24. 12. 2017 alebo do vy-
predania zásob. Zľavu je možné uplatniť v pre-
dajniach Baťa na území SR alebo v e-shope bata.
sk. Zľavu nie je možné kombinovať s iným typom 
zliav. Tovar zakúpený v tejto akcii je možné vy-
meniť či vrátiť do 30 dní od nákupu. Zľavový 
kupón je možné uplatniť iba na jeden kus tovaru.

Platnosť kupónu je do 24. 12. 2017 alebo do vy-
predania zásob. Zľavu je možné uplatniť v pre-
dajniach Baťa na území SR alebo v e-shope bata.
sk. Zľavu nie je možné kombinovať s iným typom 
zliav. Tovar zakúpený v tejto akcii je možné vy-
meniť či vrátiť do 30 dní od nákupu. Zľavový 
kupón je možné uplatniť iba na jeden kus tovaru.

Platnosť kupónu je do 24. 12. 2017 alebo do vy-
predania zásob. Zľavu je možné uplatniť v pre-
dajniach Baťa na území SR alebo v e-shope bata.
sk. Zľavu nie je možné kombinovať s iným typom 
zliav. Tovar zakúpený v tejto akcii je možné vy-
meniť či vrátiť do 30 dní od nákupu. Zľavový 
kupón je možné uplatniť iba na jeden kus tovaru.

Platnosť kupónu je do 24. 12. 2017 alebo do vy-
predania zásob. Zľavu je možné uplatniť v pre-
dajniach Baťa na území SR alebo v e-shope bata.
sk. Zľavu nie je možné kombinovať s iným typom 
zliav. Tovar zakúpený v tejto akcii je možné vy-
meniť či vrátiť do 30 dní od nákupu. Zľavový 
kupón je možné uplatniť iba na jeden kus tovaru.

Platnosť kupónu je do 24. 12. 2017 alebo do vy-
predania zásob. Zľavu je možné uplatniť v pre-
dajniach Baťa na území SR alebo v e-shope bata.
sk. Zľavu nie je možné kombinovať s iným typom 
zliav. Tovar zakúpený v tejto akcii je možné vy-
meniť či vrátiť do 30 dní od nákupu. Zľavový 
kupón je možné uplatniť iba na jeden kus tovaru.

Platnosť kupónu je do 24. 12. 2017 alebo do vy-
predania zásob. Zľavu je možné uplatniť v pre-
dajniach Baťa na území SR alebo v e-shope bata.
sk. Zľavu nie je možné kombinovať s iným typom 
zliav. Tovar zakúpený v tejto akcii je možné vy-
meniť či vrátiť do 30 dní od nákupu. Zľavový 
kupón je možné uplatniť iba na jeden kus tovaru.

Platnosť kupónu je do 24. 12. 2017 alebo do vy-
predania zásob. Zľavu je možné uplatniť v pre-
dajniach Baťa na území SR alebo v e-shope bata.
sk. Zľavu nie je možné kombinovať s iným typom 
zliav. Tovar zakúpený v tejto akcii je možné vy-
meniť či vrátiť do 30 dní od nákupu. Zľavový 
kupón je možné uplatniť iba na jeden kus tovaru.

Platnosť kupónu je do 24. 12. 2017 alebo do vy-
predania zásob. Zľavu je možné uplatniť v pre-
dajniach Baťa na území SR alebo v e-shope bata.
sk. Zľavu nie je možné kombinovať s iným typom 
zliav. Tovar zakúpený v tejto akcii je možné vy-
meniť či vrátiť do 30 dní od nákupu. Zľavový 
kupón je možné uplatniť iba na jeden kus tovaru.

Platnosť kupónu je do 24. 12. 2017 alebo do vy-
predania zásob. Zľavu je možné uplatniť v pre-
dajniach Baťa na území SR alebo v e-shope bata.
sk. Zľavu nie je možné kombinovať s iným typom 
zliav. Tovar zakúpený v tejto akcii je možné vy-
meniť či vrátiť do 30 dní od nákupu. Zľavový 
kupón je možné uplatniť iba na jeden kus tovaru.

Platnosť kupónu je do 24. 12. 2017 alebo do vy-
predania zásob. Zľavu je možné uplatniť v pre-
dajniach Baťa na území SR alebo v e-shope bata.
sk. Zľavu nie je možné kombinovať s iným typom 
zliav. Tovar zakúpený v tejto akcii je možné vy-
meniť či vrátiť do 30 dní od nákupu. Zľavový 
kupón je možné uplatniť iba na jeden kus tovaru.

Platnosť kupónu je do 24. 12. 2017 alebo do vy-
predania zásob. Zľavu je možné uplatniť v pre-
dajniach Baťa na území SR alebo v e-shope bata.
sk. Zľavu nie je možné kombinovať s iným typom 
zliav. Tovar zakúpený v tejto akcii je možné vy-
meniť či vrátiť do 30 dní od nákupu. Zľavový 
kupón je možné uplatniť iba na jeden kus tovaru.

Platnosť kupónu je do 24. 12. 2017 alebo do vy-
predania zásob. Zľavu je možné uplatniť v pre-
dajniach Baťa na území SR alebo v e-shope bata.
sk. Zľavu nie je možné kombinovať s iným typom 
zliav. Tovar zakúpený v tejto akcii je možné vy-
meniť či vrátiť do 30 dní od nákupu. Zľavový 
kupón je možné uplatniť iba na jeden kus tovaru.

Platnosť kupónu je do 24. 12. 2017 alebo do vy-
predania zásob. Zľavu je možné uplatniť v pre-
dajniach Baťa na území SR alebo v e-shope bata.
sk. Zľavu nie je možné kombinovať s iným typom 
zliav. Tovar zakúpený v tejto akcii je možné vy-
meniť či vrátiť do 30 dní od nákupu. Zľavový 
kupón je možné uplatniť iba na jeden kus tovaru.

Platnosť kupónu je do 24. 12. 2017 alebo do vy-
predania zásob. Zľavu je možné uplatniť v pre-
dajniach Baťa na území SR alebo v e-shope bata.
sk. Zľavu nie je možné kombinovať s iným typom 
zliav. Tovar zakúpený v tejto akcii je možné vy-
meniť či vrátiť do 30 dní od nákupu. Zľavový 
kupón je možné uplatniť iba na jeden kus tovaru.
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1. Rukavice, 909-6612, 11,99 € / 2. Rukavice, 909-9613, 11,99 € / 3. Manikúra, 944-0314, 14,99 € / 4. Manikúra, 944-0322, 19,99 €  / 5. Klobúk, 909-6674, 
25,99 € / 6. Rukavice, 909-4295, 25,99 € / 7. Peňaženka, 941-5180, 15,99 € / 8. Šatka, 909-0631, 11,99 € / 9. Kabelka, 961-9753, 19,99 €  / 10. Opasky, 

951-5601, 951-9601, 10,99 € / 11. Peňaženka, 941-9180,15,99 € / 12. Chlapčenská obuv, 411-9607, 31,99 € / 13. Čierna kabelka, 964-6280, 139 € / 
14. Dievčenská obuv, 321-6611, 39,99 € / 15. Dámska North Star, 529-5635, 15,99 € / 16. Pánske papuče, 874-6600, 31,99 € / 17. Dámske papuče, 579-6624, 

11,99 € / 18. Dámska North Star, 519-7603, 15,99 € / 19. Insolia, 728-5104, 64,99 € / 20. Högl, 714-6057, 159 € / 21. Weinbrenner, 844-6603, 64,99 €  / 
22. a 24. Čiapky s brmbolcom, 909-0152, 19,99 € / 23. Červená kabelka, 961-5821, 49,99 € / 25. Pánska North Star, 841-9608, 39,99 €



- 10% - 15%- 20%

- 15%- 15% - 15%

- 15 € - 5 € - 20 €  

- 25%- 25% - 20%

zľava na 

ŠATKY 
(len na nezľavnený tovar)

Pri nákupe online použite kód: 

odjeziska15

zľava na 

LODIČKY 
INSOLIA

(na všetko, zľavnený i nezľavnený tovar)

Pri nákupe online použite kód: 

insolia25sk

zľava na 

KABELKY 
50–100 €

(na všetko, zľavnený i nezľavnený tovar)

Pri nákupe online použite kód: 

strednakabelka

zľava na 

PEŇAŽENKY
(len na nezľavnený tovar)

Pri nákupe online použite kód: 

odjeziska10

zľava na 

MANIKÚRY  
(len na nezľavnený tovar)

Pri nákupe online použite kód: 

odjeziska15

zľava na pánsku obuv značky

    
(len na nezľavnený tovar)

Pri nákupe online použite kód: 

odjeziskawb

zľava na 

OPASKY  
(na všetko, zľavnený i nezľavnený tovar)

Pri nákupe online použite kód: 

opasokodjeziska

zľava na 

RUKAVICE  
(len na nezľavnený tovar)

Pri nákupe online použite kód: 

odjeziska15

zľava na 

DOMÁCU OBUV
MUŽI A ŽENY

(len na nezľavnený tovar)

Pri nákupe online použite kód: 

odjeziska20

zľava na značku 

  
(na všetko, zľavnený i nezľavnený tovar)

Pri nákupe online použite kód: 

odjeziskahogl

zľava na 

KABELKY 
DO 50 €

(len na nezľavnený tovar)

Pri nákupe online použite kód: 

malakabelka

zľava na 

NORTH STAR 
MUŽI A ŽENY  

(na všetko, zľavnený i nezľavnený tovar)

Pri nákupe online použite kód: 

odjeziska25

zľava na 

ČIAPKY
KLOBÚKY  
(len na nezľavnený tovar)

Pri nákupe online použite kód: 

odjeziska15

zľava na 

KABELKY 
NAD 100 €

(na všetko, zľavnený i nezľavnený tovar)

Pri nákupe online použite kód: 

velkakabelka

zľava na 

DETSKÚ
OBUV   

(len na nezľavnený tovar)

Pri nákupe online použite kód: 

detska20sk

- 10 € - 15%- 15 € 


