
Centro Zlín
Zlín

Karlovo náměstí
Třebíč

OC Haná
Olomouc

Vánoční 
nadílka
Máme dárky pro každého

 • Kompaktní velikost: vejde 
se do každé kuchyně

 • Zastaví v optimální pozici 
pro vyndání metly

 • Digitální dotykový displej
 • Příkon: 1 200 W
 • Kovové tělo
 • Extra široké příslušenství

 • Vysává a vytírá
 • Odnímatelná 
ruční jednotka

 • Výdrž až 40 min.

Kuchyňský 
planetární robot 
ELEMENT DIGI

Tyčový 
vysavač 3 v 1

RM7500

VP4201

vyzkoušej 
si dárky na 
prodejně

www.my-concept.cz Platnost 8.—23. 12.

NOVINKA

Kód na web „DAREK10“

8 999 Kč

Kód na web „DAREK20“

2 799 Kč



Všechny produkty na www.my-concept.cz, platnost letáku 8.—23. 12.Všechny produkty na www.my-concept.cz, platnost letáku 8.—23. 12.

Všechny spotřebiče na 
www.my-concept.cz za 15 minut na prodejně

www.my-concept.cz

Klikni 
a vyzvedni!

Vánoční nadílka Máme dárky pro každého

Chytře 
vymyšlené 

dárky

 • BLDC motor — velký výkon
 • Baterie 11,1 V, 2200 mAh
 • Typ baterie: Li-Ion
 • Doba vysávání: 20 minut
 • Kapacita prachové nádoby: 0,25 l
 • HEPA filtr 13
 • Indikace stavu baterie

Ruční 
vysavač
VP4410

 • Zpracuje i rybíz a řepu
 • Protiodkapový uzávěr, 
ani kapka nazmar

 • Mimořádná výtěžnost
 • Snadné a rychlé čištění 
díky chytře vymyšleným 
sítkům

 • Hustá šťáva 
s vlákninou

 • Protiodkapový uzávěr, 
ani kapka nazmar

 • Mimořádná výtěžnost
 • Tritanové nádoby

Lis na ovoce 
a zeleninu

Lis na ovoce 
a zeleninu

LO7211LO7090
 • Navigace GyroTec 2.0
 • Vysává a vytírá
 • UVC sterilizační lampa 
pro hygienicky čistou 
domácnost

 • Nízká výška 8 cm
 • Hlasový asistent
 • Zásobník na aroma tabletu

Gyroskopický UVC 
robotický vysavač
VR2020

Kód na web „DAREK20“

3 039 Kč
Kód na web „DAREK10“

1 979 Kč
Kód na web „DAREK20“

5 199 Kč

Dárky na poslední chvíli

 • Chopper
 • Šlehací metla
 • Nástavec na pyré
 • Ovládání jedním 
prstem

 • Příkon 1 000 W

Tyčový mixér
TM5020

 • Kompaktní velikost: vejde 
se do každé kuchyně

 • Zastaví v optimální pozici 
pro vyndání metly

 • Příkon: 1 200 W
 • Kovové tělo

Kuchyňský 
planetární 
robot Element
RM7010

PET kartáč 
specialista 
na zvířecí srst

Sítka na 
tvrdé a měkké 
plody

NOVINKA

 • 5 rychlostí 
+ PULSE

 • Vyměnitelné 
nerezové 
nástavce

Ruční šlehač 
s tyčovým 
nástavcem
SR3300

 • Laserová navigace
 • Vysává a vytírá
 • UVC sterilizační lampa pro 
hygienicky čistou domácnost

 • Vysype se sám do prachové 
základny

 • Stačí jednou nastavit a uklízí sám
 • Detailní plánování v aplikaci
 • Extra výkon, sám rozezná 
místnosti

 • Rozlišení pater
 • Robot mluví česky
 • Aplikace v češtině

Laserový 
robotický vysavač
VR3520

PET kartáč 
na zvířecí srst

Kartáč na všechny 
typy povrchů

Kartáč na 
tvrdé podlahy

Flexibilní nástavec 
prodlužuje délku 
sací trubky

 • Prodlužovací nástavec
 • Funguje i jako ruční vysavač
 • Vysaje lehce pod nábytkem
 • PET kartáč — vyčesává zvířecí srst
 • BLDC motor — 7 let záruka na motor
 • Vysoký sací výkon
 • Vyměnitelná baterie — udržitelnost
 • Výdrž až 60 min.

Tyčový vysavač 
2 v 1

6 sáčků 
v balení

VP6130

Kód na web „DAREK20“

2 799 Kč

Kód na web „DAREK20“

1 199 Kč
Kód na web „DAREK20“

959 Kč
Kód na web „DAREK10“

6 299 Kč
Kód na web „DAREK10“

13 499 Kč

Kód na web „DAREK20“

6 399 Kč

Pro radost 
z pečení

Pro 
milovníky 

zvířat

Pro 
nadšence 
do vaření

Ocení celá 
rodina

Pro rychlý 
úklid v autě

Pro nákup na webu použij „kód na web“ u cenovky.



 • En. tř. E
 • INNOWASH 2
 • 9 sad nádobí
 • Hlučnost: 44 dB 
 • Spotřeba vody: 9 l
 • Dávkovač typu SLIDE
 • 3 úrovně ostřik. ramen
 • Příborová zásuvka

 • En. tř. E
 • Total NO FROST
 • Užitný objem: 436 l
 • METAL COOLING
 • Funkce SUPER COOL
 • Funkce SUPER FREEZE
 • Alarm nedovřených dveří
 • Hlučnost: 41 dB
 • Vnitřní osvětlení LED

 • Objem 25 l
 • Ø otočného 
talíře 315 mm

 • Gril
 • Dotykové ovládání
 • Dětský zámek
 • Černé sklo

Myčka 
nádobí

Americká lednice 
Quattro

Vestavná 
mikrovlnná 
trouba

MN3360ss LA8383ds

MTV6925bc

 • Objem 20 l
 • Průměr otočného 
talíře: 270 mm

 • 5 stupňů výkonu
 • Max. výkon 800 W
 • Příkon: 1 280 W
 • Bílý design 
s dekorativními prvky

 • Zrcadlové 
sklo na dvířkách

 • Total NO FROST 
 • Fresh zóna
 • Variabilní zásuvka
 • Multifunkční zóna
 • Užitný objem: 273 l
 • Centrifugový ventilátor
 • Možnost zaměnit směr 
otevírání dveří

 • POWERBOOSTER 4×
 • SLIDER — ovládání 
tahem prstu

 • Časovač, automatické 
vypnutí

 • Bílé podsvícení displeje
 • Černý designový rám

 • En. tř. A+
 • Objem 72 l
 • 12 funkcí vč. horkovzduchu
 • Katalytické čištění
 • Plně dotykové ovládání
 • Jemné zavírání dveří
 • 100% teleskopické výsuvy
 • Pečicí sonda

Mikrovlnná trouba

Kombinovaná 
lednice 
s mrazákem

Elektrická 
trouba

Indukční 
deska

MT4420wh

LK5455ss

IDV4560bf ETV8760ds

Napařovač oděvů
K pračce PP6308i nebo sušičce SP6308 
dostaneš dárek ruční napařovač oděvů 
Concept NO8000

Všechny produkty na www.my-concept.cz, platnost letáku 8.—23. 12.Všechny produkty na www.my-concept.cz, platnost letáku 8.—23. 12.

Vánoční nadílka Dárky pro celou rodinu

Variabilní zásuvka 
se přizpůsobí vašim 
potřebám

DÁREK

Navrhni si 
designovou 

kuchyň
Vyzkoušej vzhled kuchyně v konfigurátoru na 
www.my-concept.cz/konfigurator.htm

Inspiruj se. Hraj si. 
Poskládej si kuchyň 
přesně podle svého.

Kód na web „DAREK10“

23 399 Kč
Kód na web „DAREK10“

10 799 Kč

Kód na web „DAREK10“

2 699 Kč
Kód na web „DAREK20“

11 199 Kč

Kód na web „DAREK10“

14 939 Kč

Kód na web „DAREK10“

8 999 Kč

Kód na web „DAREK10“

8 099 Kč

Pro velkou 
rodinu

NOVINKA

 • En. tř. A++
 • Maximální kapacita: 8 kg
 • Počet programů: 15
 • Ovládací panel v češtině
 • Systém proti 
mačkání prádla

 • Technologie sušení: 
tepelné čerpadlo

Sušička prádla 
s tepelným 
čerpadlem
SP6308

DÁREK
Napařovač 

oděvů

12 999 Kč

 • En. tř. B
 • Invertorový motor
 • Celkový výkon: 2 200 W
 • Maximální kapacita: 8 kg
 • Počet otáček/min.: 1 200
 • Počet programů: 15
 • Displej v českém jazyce
 • Hlučnost: 74 dB
 • Materiál bubnu: nerez

Pračka 
s předním 
plněním
PP6308i

9 999 Kč

DÁREK
Napařovač 

oděvů



 • Zdravý způsob úpravy 
potravin bez přidaného tuku

 • Úspornější než klasické 
smažení na pánvi

 • XXL objem koše: 5 l
 • 8 přednastavených 
programů (steak, kuře, 
mořské plody, ryby, pizza, 
hranolky, pečení, zelenina)

 • Hloubkové čištění 
pleti pomocí 
vysokofrekvenčních 
ultrazvukových vibrací

 • Zpevnění pleti pomocí 
elektrostimulace

 • Chytrý časovač

Horkovzdušná 
fritéza FAMILY

Ultrazvuková 
špachtle 
Perfect Skin

FR5000

PO2060

 • 3 sady výměnných 
ploten — sendvičovač, 
vaflovač, gril

 • Automatická 
regulace teploty

 • Bezpečné studené držadlo
 • Nepřilnavý povrch
 • Plotny lze mýt v myčce nádobí
 • Příkon: 700 W

Sendvičovač 
s výměnnými deskami
SV3050

 • Šetrná sonická 
technologie

 • Frekvence až 38 000 
kmitů/min.

 • 5 režimů čištění
 • Indukční nabíječka
 • Cestovní pouzdro

 • Multifunkční využití
 • Mixuje horké i studené
 • Struhadlo s 5 nástavci
 • Naseká zeleninu, ovoce, 
maso, bylinky, nadrtí 
ořechy i led

 • Šlehá, hněte, mísí
 • Připraví čerstvou šťávu
 • Umele kávu a koření

Sonický zubní 
kartáček

Food Processor

ZK4011

RM3000

Využij služby chytrá výměna

V případě poruchy během prvních 24 měsíců od převzetí  
ti spotřebič okamžitě vyměníme za nový kus.
Cena služby od 49 Kč. Více informací na prodejně.

Využij služby chytrá záruka  na 1 nebo 3 roky

Prodloužení záruky o 1 rok stojí 10 % z ceny  výrobku 
a o 3 roky 20 % z ceny výrobku. 
Služba se vztahuje na malé i velké spotřebiče od 3 000 Kč. Více informací na prodejně.

Všechny produkty na www.my-concept.cz, platnost letáku 8.—23. 12.Všechny produkty na www.my-concept.cz, platnost letáku 8.—23. 12.

Vánoční nadílka Máme dárky pro každého

 • Mixovací nádoba
 • Plynulá regulace rychlosti
 • Funkce Turbo pro 
krátkodobé dosažení 
maximálního výkonu

 • Příkon 1 000 W

Tyčový mixér
TM4840

 • Filtrační systém včetně UVC 
zachytí až 99,9 % bakterií, 
virů a alergenů

 • Senzor kvality ovzduší
 • Jednoduché ovládání 
pomocí dotykového panelu 
nebo mobilní aplikace

 • Mimořádně tichý provoz

 • Zvlhčovač a aromadifuzér
 • Vhodný do místnosti o velikosti 
až 56 m2

 • Ultrazvuková technologie s 
emisí chladné i teplé páry

 • Ambientní barevné podsvícení
 • Vhodný pro aromaterapii

Čistička vzduchu 
Smart Perfect Air

Zvlhčovač vzduchu 
Perfect Air

CA1020 ZV2010
 • Mixér + 2 mixovací nádoby 
(BPA free) 570 ml + 400 
ml

 • Počet otáček/min.: 23 
000

 • Vhodný pro přípravu 
ledové kávy, smoothie

 • Vyjímatelná nožová část
 • Příkon: 500 W

Smoothie 
mixér
SM3480

Praktická 
krytka 
špachtle

 • Sametově jemná pěna pro 
váš dokonalý zážitek z kávy

 • Ohřeje i napění pomocí 
jednoho tlačítka

 • 2 vyměnitelné metly
 • Moderní skandinávský 
desing

Napěňovač 
mléka NORDIC
NM4100

Pro kávové 
nadšence

 • Objem 1,7 l
 • Nastavení teploty: 
40/60/80/90/100 °C

 • Velký plnicí otvor
 • Nespálí vás díky 
dvouplášťovému 
provedení

 • Otočný 360° středový 
konektor STRIX

Digitální nerezová 
rychlovarná konvice
RK3340

 • Objem 1,7 l
 • Otočný 360° středový 
kvalitní konektor

 • Tlačítko na otevírání víka 
umístěné na držadle

Nerezová 
rychlovarná konvice
RK3230

Kód na web „DAREK20“

2 399 Kč
Kód na web „DAREK10“

2 069 Kč
Kód na web „DAREK10“

809 Kč
Kód na web „DAREK20“

1 039 Kč

Kód na web „DAREK10“

899 Kč
Kód na web „DAREK20“

2 079 Kč

Kód na web „DAREK20“

639 Kč
Kód na web „DAREK20“

959 Kč

Kód na web „DAREK20“

959 Kč
Kód na web „DAREK10“

2 969 Kč

Kód na web „DAREK20“

1 599 Kč
Kód na web „DAREK20“

2 639 Kč

Pro zářivý 
úsměv

Pro 
maminky

Pro 
milovníky
pokojovek

Pro zdravý 
životní styl



Uvedené ceny jsou včetně DPH (21 %) a recyklačních poplatků PHE. Ceny na letáku platí pouze v uvedených obchodech a na webu www.my-concept.cz. 
Nabídka platí 8.—23. 12. 2022 nebo do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.

OLOMOUC OC Haná
Po—Ne 9.00—21.00
Kafkova 1223/8, 779 00 Olomouc 
T: 602 735 787, E: olomouchana@my-concept.cz

ZLÍN OC Centro Zlín
Po—Ne 9.00—20.00
tř. 3. května 1170, Malenovice 763 02 Zlín 
T: 602 528 473, E: zlincentro@my-concept.cz

TŘEBÍČ Karlovo náměstí
Po—Pa 8.00—17.00, So 8.00—12.00
Karlovo náměstí 53/42, 674 01 Třebíč 
T: 725 934 027, E: trebic@my-concept.cz

Klikni 
a vyzvedni!

Vyzkoušej si 
všechny spotřebiče

na našich zážitkových 
prodejnách

www.my-concept.cz

Vánoční nadílka

 • Profesionální fén 
pro každodenní péči

 • Infračervené světlo 
chrání vlasy před 
poškozením a 
zamezuje jejich 
přesoušení

 • Ionizátor dodává 
vlasům přirozenou 
vlhkost a předchází 
elektrizování a 
krepatění vlasů

 • Difuzér dodá vašim 
vlasům objem

 • DC motor s dlouhou 
životností

 • Funkce Cool shock 
— studený šok pro fixaci

 • Ionizátor dodává vlasům 
přirozenou vlhkost a 
předchází elektrizování a 
krepatění vlasů

Fén na vlasy 
Ionic Infrared 
Boost ELITE

Fén na vlasy 
s ionizátorem

VV6030

VV5731
 • Odstraňuje chloupky 
z pokožky nohou, rukou, 
podpaží, těla, zad, 
oblasti bikin a obličeje

 • 5 úrovní, 2 režimy
 • Senzor na ochranu očí
 • Životnost lampy: 
300 000 impulzů

IPL epilátor 
Perfect Skin
IL3020

 • Dlouhodobě 
a bezbolestně 
odstraňuje chloupky

 • Ničí akné
 • Omlazuje pleť
 • Zklidní pokožku
 • Bezdrátové použití
 • 4 hlavní + 2 magnetické nástavce
 • Senzor na ochranu očí
 • Životnost lampy: 
3× 500 000 impulzů

IPL epilátor 
Perfect Skin 
PRO anti age
IL5020

Kód na web „DAREK10“

8 999 Kč

Kód na web „DAREK20“

3 999 Kč

Kód na web „DAREK10“

2 249 Kč

Kód na web „DAREK10“

719 Kč

Pro 
moderní 

ženu
Pro dlouhé 

vlasy


