
KATALOG
DÁRKOVÝCH
PŘEDMĚTŮ

Získejte za nákup v  našem 
e-shopu www.autobaterie-jinocany.cz 
praktické dárky!
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KAŽDÁ
KORUNA
SE POČÍTÁ!

Systém získávání bodu: Za každý nákup Vám přičteme 
body! Zaregistrujte se a již od 
prvního nákupu čerpáte výhody. 
Pokud nakoupíte zboží např. za 
2500 Kč vč. DPH, získáváte stejný 
počet bodů. Body se postupně 
načítají, a jakmile dosáhnete na 
některý z dárků uvedených v tomto 
katalogu, máte ho u nás připrave-
ný. Nebo si můžete počkat na 
dárek s vyšší hodnotou bodů. 
Jednoduše si sami určíte, který 
dárek chcete.

1 Kč 1 bod=
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DOPLŇUJÍCÍ
INFORMACE
Dárky v katalogu jsou k dispozici do vyčerpání 
zásob.

Platba za dopravné se do bodového systému 
nezapočítává.

Bude-li zásoba jednoho dárku vyčerpána, není 
možné takový dárek nárokovat, je potřeba si vybrat 
jiný dárek. 

Pokud např. zákazník bude mít 20.000 bodů, může 
si za body vzít více dárků – např. 1x víno plus 1x 
škrabku s rukavicí, apod. Případnou nevyčerpanou 
hodnotu bodů lze využít pro pozdější výběr dárku.

Body nelze směnit za peníze. 
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Bodový systém mohou využít pouze registrovaní 
zákazníci.

Body získané za období 1. 7. 2017 – 30. 6. 2018 
je nutné vyčerpat do 31. 7. 2018. Pokud zákazník 
nevyčerpá body (nevymění za dárky) do tohoto 
data, body se nulují a od 1. 7. 2018 začíná další 
období. 

Dárky lze zaslat poštou při objednávce sortimentu 
z e-shopu www.autobaterie-jinocany.cz a jeho 
dodání nebo si je osobně vyzvednout na provo-
zovně.
 
Dárek samostatně poštou standardně neposíláme. 
Na vyžádání jej lze poslat Českou poštou. 
V takovém případě zákazník hradí poštovné.

Vydá-li provozovatel nový katalog dárků, nahrazu-
je v plném rozsahu stávající katalog.
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RYCHLÝ
PŘEHLED

Kovová propiska se stylusem     3 000 

Chladící taška na 6 plechovek     6 000 

Škrabka na sklo se zateplenou rukavicí   6 600 

Kapesní svítilna (baterka) VARTA    7 800 

Sonax Xtreme letní kapalina      8 400 
do ostřikovačů Tropical Sun

Víno z Moravy v dárkové tašce     13 800 různé druhy 

Set powerbanka + propiska se stylusem   19 800 

VOREL Šroubovák ráčnový, sada 46 ks   21 000 

Conrad Sada nářadí v boxu 25 ks    21 600 

Originální Flash Disk 32 GB      24 600 
ve tvaru autobaterie

Název dárkového předmětu    Body  Pozn.
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KOVOVÁ PROPISKA
SE STYLUSEM
Praktická a elegantní kovová propis-
ka v bílé barvě s možností výměny 
náplně. Využijete ji při práci s 
chytrým telefonem nebo tabletem, 
protože disponuje kvalitním stylusem, 
díky kterému nebudou na displeji 
zařízení vidět otisky prstů.

3000
bodů
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CHLADÍCÍ TAŠKA
NA 6 PLECHOVEK
Praktická chladící taška menších 
rozměrů, do které se Vám na cesty 
vejde pohodlně šest plechovek o 
objemu 0,33 l (na stojato) nebo čtyři 
plechovky o objemu 0,5 l (na ležato). 
Rozměry: 19,5 x 14 x 14 cm. 6000

bodů
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ŠKRABKA NA SKLO
SE ZATEPLENOU
RUKAVICÍ
Díky této škrabce už Vám nebudou 
mrznout ruce při škrábání namrzlého 
sněhu nebo ledu ze svého auta. Má 
velmi pěkný design v královsky modré 
barvě s bílým umělým kožíškem.

6600
bodů
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KAPESNÍ SVÍTILNA
VARTA
Kvalitně zpracovaná kapesní LED 
svítilna značky VARTA, která se 
stane Vaším praktickým pomocní-
kem na cestách, v domácnosti nebo 
na chalupě. Její světelné vlastnosti 
jsou na špičkové úrovni, protože 
disponuje 3 x 5 mm LED. Vyrobena 
z hliníku, pryže a ABS plastu, má 
nárazuvzdorné pouzdro pro zvýšení 
spolehlivosti.

7800
bodů
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SONAX XTREME 
LETNÍ KAPALINA
DO OSTŘIKOVAČŮ
TROPICAL SUN
Kapalina do ostřikovačů určená pro 
letní období v ekonomickém balení. 
Čistí sklo, odstraňuje hmyz, olej, 
silikon a další běžná znečištění. 
Nezanechává šmouhy. Tato kapali-
na je šetrná k materiálům, jako je 
lak, plast a pryž. Hmotnost: 3 kg.

8400
bodů
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VÍNA ZE SOUKROMÉHO
VINAŘSTVÍ Z MORAVY
Na výběr:
Chardonnay 2015, 0,75 l, pozdní 
sběr, suché bílé 
Rulandské šedé 2016, 0,75 l, 
pozdní sběr, suché bílé
Tramín červený 2016, 0,75 l, 
pozdní sběr, polosuché bílé
Pálava 2016, 0,75 l, výběr z 
hroznů, polosladké bílé 
Merlot rose 2016, 0,75 l, pozdní 
sběr, polosuché růžové
Merlot 2016, 0,75 l, suché červené

13800
bodů
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POWERBANKA
+ PROPISKA 
SE STYLUSEM

Další praktický pomocník nejen do 
Vašeho auta, když jedete na dovole-
nou. Sada obsahuje powerbanku s 
kapacitou 2200 mAh a propisovací 
tužku se stylusem. Powerbanka je ve 
tvaru válečku, působí bytelným 
dojmem a je příjemná do ruky.

19800
bodů
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VOREL ŠROUBOVÁK 
RÁČNOVÝ, SADA 46 ks
Praktická sada pro každého kutila. Šroubovák 
je vyrobený z kvalitní a pevné oceli, s ergono-
micky tvarovanou a protiskluzovou rukojetí. 
Baleno v kvalitním zavíracím pouzdře.

Obsah sady:
Bity ploché 1/4" (6,3 mm): 3-6.5 mm; Bity 
křížové 1/4" (6,3 mm); Bity křížové 1/4" 
(6,3 mm); Imbusové bity 1/4" (6,3 mm): 4-8 
mm; TORX T5, T6, T7, T8, T10. T15, T20, T25, 
T27, T30, T40; Čtvercový SQ1 a SQ2; Adap-
tér na nástrčné klíče 1/4"; Nástrčné klíče 
1/4" (6,3 mm): 4-13 mm

21000
bodů
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CONRAD SADA 
NÁŘADÍ V BOXU 25 ks
Praktická 25dílná sada nářadí pro domác-
nost, zahradu i profesionální dílnu. Je vyrobe-
no pouze z kvalitních materiálů, které zaruču-
jí maximální spolehlivost a dlouhou životnost. 
Nářadí je přehledně uloženo v plastovém 
kufru. Sada obsahuje: postranní nůž, úzké 
ploché kleště, špičatá pinzeta, 10 bitů , 3 bity 
plochý šroubovák, 2 křížové bity, bitový 
adaptér ze čtyřhranu na šestihran (6,4 mm),4 
šestihranné ořechy 7-10 mm, prodloužení 75 
mm, 1 bit šroubovák, 4 ploché šroubováky, 2 
křížové šroubováky 

21600
bodů
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ORIGINÁLNÍ 
USB FLASHDISK 32GB

Exkluzivně pouze u nás získáte unikátní flash 
disk ve tvaru autobaterie. Pyšní se kapacitou 
32 GB a přenos souborů probíhá velmi svižně 
díky přenosové rychlosti USB 3.0. Díky 
vysoké kapacitě si na něj můžete nahrát 
hodiny své oblíbené hudby, důležité doku-
menty a filmy, které si pak jednoduše přehra-
jete např. v notebooku nebo televizi podporu-
jící vstup USB.

24600
bodů



Těšíme se 
na Vaši návštěvu!

Kontakt
web: www.autobaterie-jinocany.cz
e-mail: info@autobaterie-jinocany.cz
tel: 773 411 039


