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Kedves Partnerünk!
Elkészült az új, 2018-as ajándékkatalógusunk, mely
kínálatát úgy állítottuk össze, hogy sok hasznos és
kiváló minőségű termék közül tudjon választani.
Reméljük, hogy a katalógus kínálatával elégedett lesz,
és a 7 kategóriába csoportosított ajándékok között
talál olyan termék(ek)et, melyre szívesen váltja be
összegyűjtött pontjait.
Újdonság a katalógusban, hogy magazin előfizetésre,
illetve különböző témájú különszámokra is
beválthatja pontjait. További részleteket a következő
oldalon talál.
Legközelebb 2019 tavaszán lesz új ajándékkatalógus,
így idén ősszel is ebből a katalógusból választhat
majd ajándékot.
További részleteket a pontgyűjtésről és az ajándékok
kiszállításáról a 42-43. oldalon olvashat.
Köszönjük együttműködését és a hamarosan
érkező nyári hónapokra pedig kellemes időtöltést
és jó pihenést kíván Önnek és családjának a GfK
Háztartáspanel csapata!

Hétköznapokon ingyenesen hívható zöldszámunk:
06 80 911 056
e-mail címünk:
weboldal:

haztartaspanel@gfk.com
www.panel.gfk.com/scan-hu
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Éva - Magamra ismerek | 620 pont
Az Éva magazin az élet sokoldalúságát tükrözi és éppúgy foglalkozik égető társadalmi ügyekkel, környezetvédelemmel, hétköznapi
családi történetekkel, egészségügyi kérdésekkel, mint praktikus kérdésekkel, pl. hogy mennyire vegyük komolyan a léböjtöt, vagy
mit kínál számunkra a legújabb divat. Az előfizetés 10 lapszámot tartalmaz.

ÉVA különszámok előfizetés | 180 pont
Az előfizetés a 3 különszámot tartalmazza: ÉVA Egészség, ÉVA Utazó és ÉVA Advent.
A különszámok kézbesítése megjelenéskor, évente 3 időpontban történik.

ÉVA Utazó | 65 pont
Az ÉVA Utazó az ÉVA magazin egyedülálló országimázs-növelő különszáma, melynek segítségével újra felfedezhetjük hazánk
és a környező országok természeti szépségeit, látnivalóit, kulturális és turisztikai érdekességeit. 1 db kiadvány, a kézbesítése
megjelenéskor történik.

1000 profi tipp futásról 1. | 180 pont
1000 edzéstipp futáshoz 2. | 220 pont
ÉVA Advent | 65 pont

Lehetsz zöldfülű kezdő, futóbolond vagy maratonon edzett öreg róka, a nagy kérdés
ugyanaz: melyik számodra a legjobb edzésterv? 1000 profi tippünk választ ad, de emellett
a táplálkozásban, a versenyre való felkészülésben és a fogyásban is segít.
1db kiadvány.

Magazinok és
kiadványok
44

Az ÉVA Advent az adventi készülődés nélkülözhetetlen segítőtársa: több száz tippet találhatnak az olvasók a karácsonyi
dekorációhoz, az ünnepi menühöz, az optimális idő- és pénzbeosztáshoz, a tökéletes ajándék kiválasztásához, a gondtalan és
igazán örömteli karácsony megvalósításához. 1 db kiadvány, a kézbesítése megjelenéskor történik.

1000 futótipp nőknek | 220 pont
Persze, hogy a nők is ugyanúgy futnak, mint a férfiak! Ám ha a két nem futótechnikája
lehet is azonos, az eltérő testfelépítés, tápanyag- és kalóriaszükséglet, a mentális tényezők
módosíthatnak az edzéseken, felkészülésen. Ez a könyv a legapróbb részletekig bemutatja
a női futás jellemzőit. 1db kiadvány.

ÉVA Egészség | 65 pont
Az Éva Egészség segít az Olvasónak abban, hogyan maradjon egészséges, hogyan lehet megőrizni a család testi, lelki épségét,
felkészíteni az esetleges betegségekkel járó problémákra: a tünetekre, orvosi kiadásokra, konfliktushelyzetekre. Mindezt
kendőzetlenül, őszintén. 1 db kiadvány, a kézbesítése megjelenéskor történik.
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InStyle - Divatból stílus | 790 pont
A magazin minden egyes lapszámában az ország legkeresettebb stylistjai segítenek a legjobb darabok megtalálásában, az üzletekben
található kínálatból kiválasztva az elérhető és hordható ruhákat, amit a mindennapokban jól hasznosítható stylingtippekkel együtt
mutatunk be a magazinban. Az előfizetés 10 lapszámot tartalmaz.

Joy - A világ, ahogy te szereted | 520 pont
A JOY magazin pozitív hangvételű, derűs írásokat, képanyagokat tartalmaz, és
arra ösztönöz, hogy mindig az élet napos oldalát keressük. Minden hónapban
párkapcsolati témákkal, önismeretről szóló írásokkal, hasznos karriertanácsokkal és
kulturális ajánlókkal is segíti olvasóit. Az előfizetés 12 lapszámot tartalmaz.

Playboy - Férfias szórakozás | 880 pont
A Playboy a világ talán legismertebb magazinja, neve mindenhol egyet jelent
a minőségi szórakozással. A magyar kiadás a szórakoztatás mellett különösen nagy
hangsúlyt fektet az olvasmányos tartalomra, az elgondolkodtató publicisztikákra,
a különlegesen mély interjúkra és a minőségi, egyedi képanyagra. Az előfizetés 10
lapszámot tartalmaz.

APA - Életed kalandja | 350 pont
Az Apa magazin őszintén és szórakoztatóan mutatja be a modern apaság örömeit és
kihívásait, inspirációt adva ezzel a leendő és gyakorló apáknak. A magazin a gyerekvállalástól,
a családdá váláson keresztül, a mindennapi életet megkönnyítő praktikus tanácsokon
át a programajánlókig foglalkozik minden olyan kérdéssel, ami átszövi a modern apák
hétköznapjait. A szórakoztató, informáló, inspiráló cikkek mellett esszék és látványos,
nagyméretű fotók színesítik a kiadványt. Az előfizetés 4 lapszámot tartalmaz.

Banquet Premium késkészlet | 750 pont
Men’s Health - A többi rajtad múlik | 470 pont
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Fő tartalmi törekvése, hogy a legújabb tudományos eredményeket fordítsa le, a mindennapi életben is egyszerűen alkalmazható tippeket,
tanácsokat adjon az egészséges életmódhoz és a modern életvitelhez. A magazin bemutatja a legfrissebb kutatási eredményeket,
legyen szó akár a nanorobotokkal végzett műtétek kapcsán felmerülő orvosi műhibákról vagy az európai bankkártyahasználati
szokásokról. Az előfizetés 6 lapszámot tartalmaz.

A rozsdamentes késkészlet tartalma: univerzális kés 23 cm, japán kés 30,5
cm, szeletelő kés 33 cm. Pengék hossza: 12, 5 / 17, 5 / 20 cm.
Szín: gránit barna. Mosogatógépben nem tisztítható.

Konyhai eszközök
és kiegészítők
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Banquet Allegro kukta 9L | 1050 pont

Banquet Olives konyhai mérleg | 700 pont

Banquet steak serpenyő | 750 pont

Banquet ADAGIO kukta 6L | 1550 pont

Rozsdamentes acél kukta karos zárással. A fedél két szelepet
tartalmaz - a fő működtető szelepet és egy biztonsági szelepet.
Átmérő: 20,8 cm, magasság: 24 cm, térfogat: 9 L. Nettó súly:
1,75 kg. Mindenféle tűzhelyen használható, mosogatógépben,
mikrohullámú sütőben, sütőben nem.

LCD kijelzős, érintőképernyős üveg konyhai mérleg. Mérési egységek:
g, ml, oz, lb. Kapacitás: 5 kg. Méretek: átmérő 20 cm, magasság 1,8 cm

Alumínium tapadásmentes hússütő serpenyő karcálló felülettel. Magasság:
4,8 cm, átmérő: 28 cm. Szín: sötétbarna gránit, nettó súly: 1,02 kg.
Mindenféle tűzhelyen használható, mosogatógépben tisztítható.

Rozsadamentes acél kukta. A fedél magában foglalja a fő
működtető szelepet, a nyílás biztosítékot és a szilikon tömítést.
A működési nyomás 0,6 vagy 0,9 bar. Szilárd és ellenálló alja
van, mindenféle főzőlaphoz alkalmas. Átmérő: 22 cm, térfogat:
6 L. Mosogatógépben és mikrohullámú sütőben nem használható.

Banquet palacsintasütő | 670 pont

Banquet serpenyő | 750 pont

Alumínium tapadásmentes palacsintasütő serpenyő karcálló
felülettel. Magasság: 1,6 cm, átmérő: 24 cm. Szín: sötétbarna
gránit, nettó tömeg: 0,395 kg. Mindenféle tűzhelyen használható,
mosogatógépben tisztítható.

Alumínium tapadásmentes serpenyő karcálló felülettel. Magasság:
5,3 cm, átmérő: 28 cm. Szín: sötétbarna gránit, nettó súly: 0,835 kg.
Mindenféle tűzhelyen használható, mosogatógépben tisztítható.

Banquet fazék fedővel 4,2 L | 950 pont

Banquet fazék fedővel 6,7 L | 1100 pont

Alumínium tapadásmentes edény karcálló felülettel és üveg fedéllel.
Magasság: 10,5 cm. Átmérő: 24 cm, térfogat: 4,2 L. Szín: sötétbarna
gránit, nettó súly: 1,6 kg. Mindenféle tűzhelyen használható,
mosogatógépben tisztítható.

Alumínium edény tapadásmentes és karcálló felülettel, üveg
fedéllel. Magasság: 12,5 cm, átmérő: 28 cm, térfogat: 6,7
L. Szín: sötétbarna gránit, nettó súly: 2,1 kg. Mindenféle
tűzhelyen használható, mosogatógépben tisztítható.
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Electrolux EAT3300 kenyérpirító | 1050 pont

Electrolux EEWA3330 vízforraló | 1050 pont

Tescoma Delícia Gold muffin sütőforma | 780 pont

Tescoma Delícia Gold tortaforma | 700 pont

A kenyérpirító funkciói: olvasztási funkció, zsemlemelegítő,
automatikus szeletkiemelés. Mérete: 19 x 27 x 17 cm
Pirítható szeletek száma: 2. Kivehető morzsatálcával, így bármikor
könnyen tisztítható. Pirítás beállítás funkcióval, hogy az Ön ízlésének
megfelelő pirítós készüljön.

Űr tar talom: 1,7 L , háromszoros biztonság, automatikus
kikapcsolás vízhiánynál, a víz felforralása után és ha leemelik az
alapzatról. Vízszintjelzővel mindkét oldalon, kivehető vízkőszűrővel.
Teljesítmény : 2200 W

Szilárd, ellenálló sütőforma tapadásmentes bevonattal széles
fogantyúval. Alkalmazható elektromos, gáz és légkeveréses sütőben.
Mosogatógépben mosható.

Szilárd,t ellenálló sütőforma, kiváló tapadásmentes bevonattal, széles
fogantyúval. Alkalmazható elektromos, gáz és légkeveréses sütőben.
Mosogatógépben mosható.

Fiskars késkészlet | 2240 pont
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A késtartó anyaga: természetes nyír fa, rozsdamentes acél. A markolat
csúszásmentes Softgrip® anyagból van. A késtartó oldalán található erős
narancssárga mágneses tartó további eszközöket, pl. ollót is megtarthat. Az
állvány mélysége 23,5 cm. A szett tartalma: hámozó kés, reggeliző kés, japán séf
kés, szeletelő kés, kenyér- és péksüteményvágó kés.

Banquet Akcent fűszerdaráló | 650 pont
Praktikus daráló fűszerezéshez friss sóval vagy borssal.
Kerámia őrlő mechanizmus, állítható csiszolás erősséggel.
Anyag: rozsdamentes acél, méret: 22 x 6 cm

Tescoma CLUB olaj- és ecetadagoló | 680 pont

Banquet Swing edénykészlet | 1350 pont

Kiváló saláták, sült, grillezett stb. ételek ízesítéséhez, kiváló minőségű
rozsdamentes acélból, üvegből és ellenálló műanyagból készült.

A készlet tartalma: edény 16 x 10 cm fedéllel, edény 18 x 11 cm fedéllel,
edény 20 x 12 cm fedéllel, edény 24 x 14 cm fedéllel. Térfogatok: 1,9 L/ 2,6
L / 3,6 L / 6,1 L
Anyag: rozsdamentes acél, a fedelek anyaga: üveg. Mindenféle tűzhelyen
használható, mosogatógépben tisztítható.
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Tefal Intuition edényszett | 2120 pont

Tefal Invissa WOK | 840 pont

Tefal GC461B34 XL elektromos grillező | 3100 pont

Kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült edények. Tartós,
2,9 mm vastag, erős háromrétegű indukciós alsó rész biztosítja a
tökéletes hőelosztást. Az üveg fedelek gőzszeleppel vannak ellátva.
Mosogatógépben tisztítható és használható minden típusú tűzhelyen,
beleértve az indukciós tűzhelyet.
A készlet tartalma: 1db 16 cm átmérőjű, 1,3 L térfogatú lábas fedővel,
1db 2,9 L térfogatú 20 cm átmérőjű fazék fedővel és 1db 4,9 L
térfogatú 24 cm átmérőjű fazék fedővel.

Új, négy rétegű, tapadásmentes, PowerGlide kettős fedőréteggel
és ásványi anyagokkal megerősített felülettel, a nagy kopásállóság
érdekében. Az új Thermo-SpotTM jelzi, amikor a főzőedény
elérte az ideális hőmérsékletet. Használható gáz, elektromos
és üvegkerámia tűzhelyeken. Maximális hőmérséklet a sütőben
történő felhasználáshoz 175 ° C.

Az XL Health Grill Classic nagy teljesítményű többfunkciós grillező
időzítővel, mellyel akár 6 – 8 személyre is lehet ételt készíteni,
köszönhetően a 718 cm 2-es felületnek. Teljesítménye 2400 W,
így bármilyen hús elkészíthető benne. Tapadásmentes lemezei
miatt könnyű tisztítani és használni.

Tefal Invissa steak serpenyő | 950 pont
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Új, négy rétegű, tapadásmentes, PowerGlide kettős fedőréteggel és ásványi
anyagokkal megerősített felülettel, a nagy kopásállóság érdekében. Az új ThermoSpotTM jelzi, amikor a főzőedény elérte az ideális hőmérsékletet. Használható
gáz, elektromos és üvegkerámia tűzhelyeken. Mérete: 26 x 26cm. Maximális
hőmérséklet a sütőben történő felhasználáshoz 175 ° C.

Tefal VersalioDeluxe 9:1 főzőedény | 3100 pont
Univerzális multifunkciós olajsütő 7 az 1-ben – 7 funkció számos
főzési módhoz: olajban sütés, főzés, sütés, párolás, lassan főzés,
olajon sütés, sütőben sütés, sütemény sütés, melegen tartás,
felmelegítés ás kiolvasztás egy készülékben. Tapadásmentes
bevonattal. Mosogatógépben tisztítható: edény, fedő és sütőkosár.
Sütőedény kapacitása: 1,3 kg

Krups KP100BCE Dolce Gusto Piccolo kávégép | 1760 pont
Rendkívül helytakarékos, műanyag mágneses kapszulatartóval. 3 pozícióba
állítható csepptálca, zöld/piros LED jelzőfénnyel. ki/bekapcsoló. Kizárólag
Nescafé Dolce Gusto kapszulákkal használható, forró és hideg italok
készítéséhez egyaránt. Extrém gyors, tiszta, egyszerű és megbízható
szivattyúnyomás: 15 bar / 1460 W, víz tartály: 0,6 L

Tefal Fresh Express+ aprító | 1900 pont
Az 5 beépített kúprátétnek köszönhetően reszelheti, szeletelheti,
apríthatja vagy hullámosan is vághatja a zöldségeket, gyümölcsöket,
sajtot vagy csokoládét, közvetlenül a tányérra, tálalásra készen! A
kúpok színkódosak, így gyorsan kiválasztható a kívánt kúp. Nagyméretű
adagolócsővel van ellátva, így a zöldségeket nem is szükséges előzőleg
felvágni.Kompakt kialakítás és praktikus, integrált tartozéktárolás.

Electrolux ESTM3400botmixer | 1600 pont
Botmixer aprítóval és pürésítővel. Turbófokozat funkcióval, 2db Tru Flow
titán bevonatú késsel. Tartozék: 600 ml-es aprítóedény, pürésítő szár,
keverőedény. Teljesítmény: 600 W, kábelhossz: 1,2 méter, mosogatógépben
tisztítható alkatrészek.
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Electrolux EKF7800 filteres
kávéfőző | 2950 pont
A 24 órás automatikus bekapcsolás
funkcióval be tudja állítani, hogy
mikor készítse el a gép a kávét
és az AromaStrength íz erősség
szabályozóval egy gombnyomással
beállíthatja mennyire legyen erős.
Cserélhető vízszűrővel és nagy,
kivehető, átlátszó víztartállyal, melybe
akár 20 adag kávé lefőzéséhez
elegendő vizet is tölthet.
A víz tar tály kapacitása 1,65 L ,
teljesítménye: 1080 W

ETA 0111 90000 Indukciós főzőlap | 1980 pont
Rozsdamentes, üve gkerámia főzőlap (280 x 340 m)
10-20 cm átmérőjű indukciós zónával, ami kb. 12-24 cm
alsó átmérőjű edényekkel használható.
Hőmérséklet beállítás 60-240 ° C, 10 opcionális fokozattal,
időzítővel (180 perc). Teljesítményfelvétel: 1800 W,
kábelhossz: 1,25 m

ETA 0133 90000 Elektromos sütő | 3310 pont

Eta Basto 1079 90000 Aprító | 1340 pont

Könnyedén készíthet egészséges ételeket. Főzhet, süthet, párolhat, de
sokáig melegen is tarthatja az elkészült ételt. Professzionális minőség
egy kompakt hordozható elektromos sütőben.
4,5 liter űrtartalom, 475 W teljesítmény, 1,5 m hosszú kábel

Az aprító négy rozsdamentes acélkéssel finoman és gyorsan aprít.
Teljesítmény felvétele 500 W. 2 sebességfokozattal. Az aprító edény
űrtartalma 1,25 L, a kábel hossza: 0,9 m.

Electrolux ESB 2300 turmixgép
| 1600 pont

Electrolux EEA111 presszó kávéfőző | 3030 pont

14

Teljesítmény: 1470 W, a kivehető víztartály kapacitása: 1,25 L. Szivattyú nyomás:
15 bar. Mérete: 220mm széles x 290mm magas x 260 mm mély.
Súlya: 5,92 kg, a kábel hossza: 1 m

Teljesítmény: 450 W, az üvegkehely
mére te: 1,5 L . Válto z t atható
sebességszabályzás, 3 fokozattal,
könnyen kivehető késekkel.
A fogantyún levő kék LED jelzi,
hogy a turmixgép csatlakoztatva
van az elektromos hálózathoz és
használatra kész.

Hyundai MG730 húsdaráló | 2050 pont
Gallet mikrohullámú sütő | 2000 pont
A sütő térfogata 17 liter, így bármi könnyen elfér benne. Üveg forgótányér
átmérő: 25,5 cm, teljesítményszint: 5.
Az időzítő maximum 35 percre állítható be, olvasztás funkcióval
rendelkezik.Teljesítmény: 700 W. Méretek: 26 × 44,5 × 36 cm

Húst darál, kolbászféléket tölt, többféle élelmiszer reszelésére és vágására
alkalmas. Kemény rozsdamentes darálókéssel és lapokkal. Erős motor max.
1000 W teljesítmény. Csúszásgátló lábakkal a nagyobb stabilitás érdekében,
a tápkábel hossza 0,8 m. Egyszerű és gyors összeszerelés. Tartozékok:
3 féle daráló lap: finom, közepes és durva daráláshoz, kolbászféléket készítő
tartozék (kolbász, virsli, hurka), töltő, reszelő tartozék, 3db rozsdamentes
dobos reszelő, töltőeszköz (2 db).
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CLASSIC takaró | 1350 pont
100% pamutból készült takaró,
mérete: 200 x 220cm.

Kockás pamut ágynemű
| 800 pont

London 3D ágynemű
| 790 pont

Kutyakölyök 3D ágynemű
| 790 pont

100% pamut , gombokkal
zárható ágynemű.
Méret: 70 x 90 + 140 x 200cm

Cipzáras minőségi ágynemű.
Méret: 140 x 200 cm (takaró)+
70 x 90 cm (párna) anyag: 100%
poliészter mikroszálas

Cipzáras minőségi ágynemű.
Méret: 140 x 200 cm (takaró) +
70 x 90 cm (párna) anyag: 100%
poliészter mikroszálas

Thermofix matracvédő S | 650 pont
90x200 cm-es Thermofix matracvédő

Thermofix matracvédő | 750 pont
140x200 cm-es Thermofix matracvédő

Thermofix matracvédő | 850 pont
160x200 cm-es Thermofix matracvédő

Otthon
és háztartás
16
16

Megvédi a matracot a sérüléstől és a szennyeződésektől. Rögzítés: négy
gumibetét segítségével a matrac sarkain. Mosógéppel mosható. Borítás:
100% poliészter mikroszálas, töltet: 100% poliészter üreges rost.
3 féle méretben rendelhető: 90x200cm, 140x200cm és 160x200cm
Kérjük, rendelésnél adja meg a méretet!

Pisztácia törölköző szett | 670 pont

Bézs törölköző szett | 670 pont

Kék törölköző szett | 670 pont

Puha, bársonyos tapintású törölköző kiváló
minőségű frottírból.
Anyag: 100% pamut
A szett tartalmaz 1db 70 x 140 cm-es és
1 db 50 x 100 cm-es törölközőt

Puha, bársonyos tapintású törölköző
kiváló minőségű frottírból.
Anyag: 100% pamut
A szett tartalmaz 1db 70 x 140 cm-es
és 1 db 50 x 100 cm-es törölközőt

Puha, bársonyos tapintású törölköző
kiváló minőségű frottírból.
Anyag: 100% pamut
A szett tartalmaz 1db 70 x 140 cm-es
és 1 db 50 x 100 cm-es törölközőt
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Banquet Sheila evőeszközkészlet | 850 pont
A készlet tartalma: 6db evőkanál, 6db villa, 6db
kés és 6db teáskanál. Rozsdamentes acélból,
fényes felülettel. Mosogatógépben tisztítható.

Hyundai WS8236 időjárásjelző
| 1040 pont
P ra k t i k u s , m o d e r n m e g j e l e n é s ű
időjárásjelző. Beltéri hőmérséklet ,
páratartalom és idő megjelenítése, amely
a rádió jel által vezérelt. Jól látható
kék háttérvilágítású LCD kijelzőjén az
elkövetkezendő órákra szóló időjárást
mutatja. Extra funkció a holdfázis
megjelenése és a SNOOZE funkcióval
felszerelt ébresztője.

Hyundai Ovet111 személymérleg | 850 pont
Képes a mért tömeg, a testvíztartalom, a zsírszázalék, az
izomtömeg és a csonttömeg kijelzésére is, emellett megjegyzi akár
10 személy legutóbb mért testsúlyát is. Képes kiszámítani
a testtömeg-indexet és az ajánlott napi kalóriabevitelt. Biztonsági
üveg lépőfelülettel rendelkezik, mely maximálisan
180 kg-ig terhelhető. Mérete: 300 × 20 × 300 mm

Kony állólámpa | 860 pont
Állólámpa fém alappal, ezüst bevonattal és fehér műanyag
lámpabúrával. Alapátmérő: 23 cm, magasság: 178 cm,
lámpabúra átmérője: 24 cm / 10 cm. Anyag: Fém / műanyag,
szín: ezüst / fehér, nettó tömeg: 3,3 kg. Fényforrás: 100W /
40W. Fényforrások száma: 2.

Rowenta RO3995 Compact Power
porszívó | 2980 pont
Könnyen használható és hatékony
p orszívó. A mini turb ókefével
hatékonyan eltávolítható az állatszőr,
a kárpittisztító fej pedig szőnyegek
és ülések tisztítására használható akár az autóban is. A z új, 60
cm-es Precision Flex réstisztító
fejjel egyszerűen tisztíthatóak a
nehezen hozzáférhető helyek is.
Új, zárókupakkal ellátott Hygiene+
porzsákkal. Teljesítmény: 750 W,
kábelhosszúság: 5 m.

Tefal Access Steam ruhagőzölő | 2000 pont
Tefal Easygliss vasaló | 1350 pont

18

Az Easygliss gőzölős vasaló a legjobban sikló Tefal Durilium® Technology
vasalólappal van ellátva, mely gyorsabbá és könnyebbé teszi a vasalást.
Ezenkívül a vasalást az automatikus gőzszabályozás, a praktikus gőzaktiváló
gomb és a speciálisan kialakított pontos hegy könnyíti meg a nehezen hozzáférhető
helyek vasalása érdekében.

Az Access’Steam kézi ruhagőzölő kivételes gyorsaságot és
gyakorlatiasságot kínál, és lehetővé teszi a ruhák gőzölését
vasalódeszka nélkül. Ez a kézi ruhagőzölő gyorsan és
hatékonyan távolítja el a gyűrődéseket az anyagok teljes
skálájáról, és tökéletesített funkciói ideálisak mindennapi
használathoz.

ETA 1264 90000 gőztisztító | 1560 pont
A forró gőz segítségével nagyon hatékonyan fertőtleníthet különböző
felületeket és anyagokat, a készülék eltávolítja a szennyeződéseket,
leolvasztja a zsíradékot és megszünteti a koszt. Tartály térfogata: kb.
220 ml, extra hosszú 5m tápkábellel.
Gyors gőzkészítés: kb. 2-3 perc, üzemi nyomás: 3 bar.
Teljesítmény: 1000 W
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LEIFHEIT 51000 Ablaktisztító | 1750 pont
Singer SMC 2259 varrógép | 3900 pont

BEURER HK Comfort Melegítőpárna | 1150 pont

Fém vázas, fém mechanikás megbízható és egyszerűen kezelhető varrógép,
a 2 rétegű selyemtől a 4 rétegű farmerig minden anyagot megbízhatóan varr.
19 varrási programmal, állítható a minták sűrűsége, a cikk-cakk szélessége.
Gomblyukvarrás 4 lépésben, gombfelvarrás, cipzárvarrás

Különösen puha felület, légáteresztő melegítő párna
3 hőmérsékletfokozattal. Méret: kb. 44 (H) x 33 (SZ) cm.
A párna mosógépben mosható 30 °C fokon.

Tökéletesen alkalmas ablaküvegek, tükrök, zuhanykabinok és csempék
letisztítására, a végeredmény pedig egy makulátlanul tiszta, csillogó üveg
felület. Üzemideje eléri a 35 percet, így sokáig dolgozhat vele zavartalanul,
és ha lemerült, könnyedén feltöltheti. A készülék részét képezi egy praktikus
tartály is. Szélessége: 28 cm

Bosch Universal Vac15 nedves/száraz porszívó | 3250 pont
Leifheit Clean Twist Mop felmosó szett | 1250 pont
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Connect IT CI-528 ülőpárna | 870 pont

Beurer LR 200 Légtisztító | 3890 pont

Anatómiai párna - ideális és kényelmes kiegészítő kerekes székek, irodaszékek,
autósülések használatakor. 100% -os minőségi memóriahabbal, emelt oldalakkal
az egészséges testtartás elősegítése érdekében.

Levegőtisztítás három szintű szűrőrendszerrel: kiszűri
a levegőből a házi port, állatszőrt, szagokat, polleneket,
a különféle baktériumokat és vírusokat valamint az ártalmas
gázokat. Szűrési hatékonyság: 99,5%. Legfeljebb 15 m2
helyiségméretig használható, teljesítmény: 50W

A felmosó szett segítségével könnyedén és hatékonyan takaríthatjuk
fel a padlót. A mikroszálas mopfej elősegíti a maximális hatékonyságot.
Kialakításának köszönhetően nehezen elérhető helyeken, mint például
a sarkoknál is praktikusan használható. Minden felületre használható
kőre és parkettára egyaránt. A nyélen található csavarószerkezettel
a takarítás gyors és könnyű.

Nagy teljesítményű nedves és száraz porszívó légfúvó funkcióval.
Hatékony, bármilyen anyagról is van szó – durva szennyeződés
a műhelyben, finompor a lakásban vagy víz a pincében. Minden,
a porelszíváshoz szükséges tartozékkal felszerelt, a kábel és a tömlő
pedig praktikusan tárolható. A beépített kazettás szűrő a nedves és
száraz porelszívást is lehetővé teszi a szűrő cseréje nélkül. Optimális,
15 literes tartálykapacitás a napi munkavégzéshez.
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Fiskars késélező | 750 pont
A kések élezéséhez praktikus, könnyen használható eszköz, mely rendszeres
használatával szakszerűen tarthatja karban a fejszéket, késeket.
Mérete: 16,5cm, súlya 87g.

G21 játéktraktor | 2000 pont
Rendkívül erős, terhelhető anyagból készült traktor, mely kültéren és beltéren
egyaránt használható. Terhelhetőség: 25 kg, szín: sárga / kék. Méretek: hossza
85, szélesség 45 cm, magasság 55 cm
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Connect IT CI-525 lábtámasz | 940 pont

Fiskars univerzális olló | 795 pont

Állítható magasság és szög a maximális kényelem érdekében, csúszásgátló
párnák a nagyobb stabilitásért. Magasság: 110-124 mm.

Ideális mindenféle vágáshoz otthon, az irodában vagy az iskolában.
Ergonomikus fogantyúkkal az extra kényelem és a pontosság érdekében.
A kések kiváló minőségű rozsdamentes acélból készültek. Olló hossza: 21
cm. Mosogatógépben is tisztítható.

Gyermekek
23

G21 barkácskészlet | 995 pont
A láda, mely tele van szerszámokkal,
munkapaddá alakítható, elég csupán
felszerelni a lábakat , de falra is
akasztható. Az asztalonon levő lyukakba
becsavarozható a satu. A készlet tartalma:
1db fúró (2x AA elem) (Az elemeket
a csomag nem tartalmazza!), 1db kalapács,
1db villáskulcs, 1db racsnis kulcs, 1db
fűrész , 1db csavarhúzó cserélhető
adapterrel, 1 dugókulcs fej, 1 tolómérő,
2 franciakulcs, 1 csipesz, horog a falra
való akasztáshoz+további alkatrészek,
matricák az asztalra. Mérete: 60 x 51 x
73cm. A játék használata nem javasolt
3 éves kor alatt!

G21 játékszett vasaláshoz és mosáshoz | 880 pont
Úgy akarnak mosni, vasalni a gyerekek, ahogy Ön? Ez a játékszett
megörvendeztet minden kis lurkót. A szettben mindent megtalál,
ami szükséges a mosáshoz és a vasaláshoz. Többek között világító
mosógép, mely hangot is ad ki, vasaló, vasalódeszka, mosószerek,
csipesz, tárolók. Kinyithatja a mosógép ajtaját, és beleteheti
a kedvenc babák ruháit is. A mosógépet nem lehet feltölteni
vízzel, a játék használata nem ajánlott 3 éves kor alatt! 2xAA
elemmel működik. Tartozékok: 1x vasaló, 4x csipesz, 4x mosószer.
Mérete: 45 x 26 x 20 cm, súly: 0,95 kg

Beurer BY 20 cumihőmérő | 640 pont

Country játszószőnyeg | 1630 pont

Ideális bébik és kisgyermekek számára, kíméletes mérés a szájban.
Higanymentes, üveg nélküli, fertőtleníthető / vízhatlan. Mérési pontosság:
± 0,1 °C 35 °C - 42 °C között, hangjelzéssel a mérés végén. 1db LR41
elemmel működik.

Puha, színes játszószőnyeg szövet béléssel. Fel van szerelve különböző
elemekkel, amelyek támogatják a gyermek fejlődését (pl. tükör, színes
játékok, csörgő, stb.). Biztonságos, a megemelt szélek megakadályozzák
a gyermek legördülését. Átmérője 76 cm, széthajtva 98 cm.

G21 labdajáték | 800 pont

Beurer BY33 bébiőr | 1670 pont

Beurer BY52 cumisüveg melegítő | 1050 pont

ECO+ mód a sugárzásmentes és energiahatékony átvitelhez, színes LED
kijelző. Egyirányú kommunikáció, azonnal használatra kész, 120 csatorna,
digitális átvitel, optikai zajszint-felügyelet. Hatótávolság 300 m-ig,
hangerő beállítása 5 fokozatban, Ni-MH akkumulátor a szülői egységhez
és 2 hálózati egység.

A bébiétel felmelegítésére és melegen tartására is egyaránt alkalmas.
Ételkiemelővel és fedéllel, a tartozékok is moshatók mosogatógépben.
A hőmérsékletet LED-es kijelző mutatja. Minden kereskedelemben
kapható üveghez, palackhoz alkalmas. Könnyen tisztítható, automatikus
kikapcsolás, energiatakarékos. Súly: 475 g.

G21 projektoros rajztábla | 840 pont
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Csak ki kell választani a mellékelt sablonokról egy képet és ráirányítani a rajzlapra,
majd kezdődhet az alkotás: a kép könnyedén átrajzolható, követve a sablon vonalait.
A 6 sablonon különböző témájú ábrák vannak, 6-6 db. Rajzolhatunk gyümölcsöket,
zöldségeket, állatokat, virágokat, vízi állatokat, járműveket. A szett tartalma: 1 db
projektor, 6 db sablon, 12 db zsírkréta, mandalakészítő sablon. A kivetítő 3 db AA
elemmel működik, mely nem a készlet része. Mérete: 38 x 38 x 35,5 cm. Ajánlott
korcsoport: 3 -5 év között.

A szett tartalmaz egy focilabdát és egy teniszladbát ütővel egy
zsinóron. A fociladba egy gumi segítségével az alaphoz van kötve,
amelyet vízzel kell feltölteni, hogy stabilan a földön maradjon. Így
a kis focisták bátran rúghatják a labdát, anélkül, hogy az messze
elrepülne. 3 éves kortól.
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KUBI építőkocka készlet | 810 pont

G21 gyorsbüfé | 1290 pont

Építőkockák, melyek a megfelelő formába illeszhetőek.
A készségfejlesztő játék elemeiknek nincsenek éles élei.
Mérete: 21 x 18 x 18cm

A kis eladó működtetheti és irányíthatja a gyorsétkezdét. Az étkezőbódé sütővel,
tűzhellyel és mosogatógéppel rendelkezik. A készlet része a pénztárgép játékpénzzel.
Elég kicsomagolni, összerakni, és már kezdődhet is az árusítás. A készlet tartalmaz
többek közt: fazekakat, tányérokat, evőeszközöket, különböző ételeket.
Méretek: 92 x 33 x 69 cm. A játék használata nem ajánlott 3 éves kor alatt!

Rowenta CV1612F0 hajszárító | 700 pont
2000W teljesítmény, szűkítővel, két fokozattal, hideglevegő
funkcióval. 1,8 méteres kábel a kényelmes szárításhoz.

Kisvakondos játszószőnyeg | 895 pont
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Játszószőnyeg gyermekeknek kisvakond mintával.
Méretei: 120 x 104 x 36cm

Kisvakondos öntapadós babalámpa | 550 pont

Kisvakondos játékkocka | 610 pont

Könnyen ragasztható, LED iz zós műanyag
babalámpa, mely ideális dekoráció gyermekek
szobájába. Mérete: 28 x 18 cm

Puha textil játékkocka kisvakond mintával.
A színek és a hangok felkeltik a kisbabák
érdeklődését. Méretei: 10x10 cm

Szépségápolás
és egészség
23
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Beurer IH 18 Inhalátor | 1630 pont
A felső és alsó légutak, megfázás, asztma, és légúti betegségek
kezeléséhez. Sűrített levegős technológia: jelentős mennyiségű
belélegzett részecske, ezáltal rövid inhalálási idő.

Beurer BC 32 csuklós vérnyomásmérő | 1240 pont
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Teljesen automatikus vérnyomás- és pulzusmérés a csuklón.
Tulajdonságai:
• Ø összes tárolt mérési érték
• Ø az utolsó 7 nap reggeli és esti vérnyomása
• 2 x 60 memóriahely
• Arrhythmia felismerése

Rowenta TN1350F0 haj- és szakállvágó | 1150 pont
Többfunkciós eszköz kivételes hatékonysággal, mellyel precízen nyírhat
hajat vagy formázhat szakállat. Rendkívül erőteljes és tartós AC motorral
(230V AC) a maximális hatékonyság érdekében. A gépen lévő kar
segítségével 3 hosszúság között választhat - 0,6, 0,9 és 1,2 mm. Ha más
hosszúságot szeretne, rendelkezésére áll egy 6 fésűs betét a 3 - 6 - 9 - 13
- 18 - 25 mm-es hosszhoz.

Beurer FT 65 multifunkciós hőmérő | 1150 pont
Higanymentes, üveg nélküli hőmérő fül-, homlok- és felületi hőmérséklet
méréséhez. Lázriasztás, dátum és idő kijelzés, 10 memóriahely. Infravörös
méréstechnika, LED-es lázriasztás 38 °C-tól. 2 x 1,5 V AAA elemmel
szállítják.

Beurer HL 70 Epiláló 3 az 1-ben | 1800 pont

Beurer FS 50 Arcszauna | 1250 pont

3 az 1-ben: epilálás, borotválás és hámlasztás. 42 antiallergén csipesszel,
beépített LED lámpával, praktikus tárolótáskával. Használható száraz
vagy nedves bőrön is. Gyorstöltő funkcióval rendelkezik, tisztító kefével,
tárolótáskával. Akkumulátorral vagy hálózatról is üzemeltethető.

Az intenzív bőrápoláshoz és hidratáláshoz. Megnyitja a pórusokat, hogy
jobban tisztuljanak, nedvességgel látja el a bőrt. Gőzölő feltéttel a száj
és az orr inhalálásához, iIllatosító anyag tartály aromás alkalmazáshoz és
fokozatmentesen szabályozható a gőz mennyisége. 2 teljesítményfokozat,
teljesítmény: 120 W

Beurer HS 30 Hajvasaló | 900 pont

Beurer MP 18 Elektromos körömápoló készlet | 900 pont

Kerámia-turmalin bevonattal a különösen kímélő simításért, lekerekített
lapok a sima vagy hullámos hajért. Változtatható hőmérsékletfokozatok
(120-220 °C) a minden hajtípushoz való egyedi illeszkedés érdekében.
Gyorsmelegítés funkcióval– azonnal használható, LED hőmérsékletkijelzéssel. 360°-os forgó csuklóval – a kábel feltekeredése nélküli
kényelmes használat érdekében, akasztófül – az egyszerű tároláshoz.
Teljesítménye: 40 Watt.

LED lámpás manikűr-/pedikűrkészlet, mely használata könnyű otthon
és útközben is. 2 sebességfokozattal, 3 különböző rátéttel:
•
a körmök reszeléséhez
•
a köröm szerkezetének simításához
•
a köröm felületének polírozásához
1db 1,5 V AA elemmel működik.
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Beurer MG 145 Shiatsu masszírozó párna | 1880 pont

Beurer AS 97 aktivitásmérő | 2480 pont

A masszírozó párnában forgó masszírozó fejek találhatók, amelyek
a Shiatsu masszázs nyomó- és gyúró-mozgásait utánoz zák.
Sokoldalúan alkalmazható, ellazító masszírozás a vállon, nyakon, háton
és lábon. Kiváló minőségű puha bársony bevonat, infravörös fűtés,
mosható felület. Fogantyúval van ellátva, amivel padra vagy székre
lehet rögzíteni. Teljesítmény: kb. 12 W, mérete: 33 × 27 × 12 cm

Az aktivitás és az alvás rögzítése, és az adatok átvitele okostelefonra.
Aktivitás nyomonkövetése: lépések száma, megtett út, a kalóriafelhasználás
megállapítása, aktivitás időtartama és a napi mozgási cél elérése. Alváskövetés:
regisztrálja az alvási és mozgási aktivitást és az alvás időtartamát. Li-ion
akkumulátorral. iOS 8.0-tól és Android 4.4-től kompatibilis Bluetooth® low
energy technológiával.

Gogen powerbank | 980 pont
12000 mAh-es külső töltő. Ideális okostelefonok, tabletek töltéséhez. Micro
USB bemenet - 5 V/2 A, kimenet 2 x USB - 5 V/2,5 A és 5 V/2,1 A. Beépített
LED lámpa és töltöttségjelző. Méretek: 140 x 80 x 25 mm. Tömeg: 337g. Szín:
fekete-szürke.
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Remington PowerSeries PR1330 Borotva | 1680 pont

Rowenta SF1012F0 hajvasaló | 900 pont

Az antibakteriális bevonatú 3 flexibilis különálló vágófej kényelmesen
alkalmazkodva tiszta, és szenzitív borotválkozást biztosít, különösen
hasznos bőrirritációra hajlamos személyek számára. Az utolsó simításokat
a kipattintható ComfortTrim pajeszvágó segítségével végezheti el, így
minimális idő alatt, maximális bőrkontaktust biztosítva, visszamaradó
szőrzet nélküli tisztára borotvált megjelenést érhet el. Kizárólag száraz
felületen alkalmazható.

Minden hajtípusra tökéltesen alkalmazható. Kerámia bevonata védi
a hajszálakat a hő okozta sérülésektől. A 360°-ban forgatható csuklós
kábel megkönnyíti a készülék használatát. Vasalótalp szélessége: 2,5
cm, maximális hőmérséklet: 230 °C
21 x 18 x 18cm

Műszaki cikkek
és szórakoztató
elektronika
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Hyundai HLP 24T370 LED TV | 4950 pont
Ez a modell HD Ready felbontású és 61 cm-es (24”) a képátlója. A gyors
jelenetek és sportközvetítések során is tiszta és folyamatos képet biztosít
a 100 MHz frekvenciájú CMP képmegjelenítő rendszernek köszönhetően. Főbb
jellemzői: éles és tiszta kép (100Hz CMP) a betekintési szögtől függetlenül,
DVB-T2 tanúsítvány, 2 db HDMI bemenet és USB lejátszás, alacsony
energiafogyasztás (A+ energiaosztályú).
Mérete (állvánnyal): 55 x 37 x 13cm

Hyundai DV-2-H 478 DU DVD lejátszó | 1500 pont

Gogen HCD61 fülhallgató | 1050 pont
Minőségi, klasszikus külsővel ellátott HPH 3 sztereó fejhallgató.
A termék előnye, hogy a hangszórók elfordíthatóak, valamint
tartozék sztereó/monó átalakító is jár hozzá. A készülék 5 méteres
vezetékhosszal, valamint 3,5 mm-es csatlakozódugóval rendelkezik.

Wenger „Pillar” 16” laptop hátizsák | 2000 pont
Cipzáras, 24L-es laptop hátizsák, párnázott vállpántokkal, szellőző
hátpárnákkal, laptop stabilizálóval, „Swissguard” rekesszel.
Külső méretei: 35,5 x 48 x 23cm.

A Hyundai DV2H478DU nem csak DVD-R/RW lemezeket, hanem akár CD-R és CD-RW-ket is
lejátszik. Felismeri az MP3, WMA, JPG, AVI, MPG, DivX 4.x, 5.x és magasabb, Xvid formátumokat.
Az előre beállított Subtitle Manager segít a feliratok megjelenését kiválasztani. A TV-hez
könnyen csatlakoztatható, hasznos HDMI konnektorral. Ha régebbi típusú TV-hez szeretné
csatlakoztatni, akkor választhat a komponens videó kimenet (Y, Pb, Pr), SCART konnektor, vagy
a digitális koax audió kimenet és kompozit videó közül.

Connect IT Battle V2 gamer egér | 620 pont
6 programozható gombjával igazi gamer egér azoknak a játékosoknak, akiknek jól jön pár extra
gomb. Puha tapintású felülete optimális kényelmet biztosít a hosszú játékmenetek alatt, a szenzor
érzékenysége pedig menet közben (on-the-fly), gombnyomással állítható 1000 és 2000 dpi között.
Vörösen világító görgővel és logóval. Érzékenységi fokozatok: 1000–1600–2000 dpi. Szövetborítású,
180 cm-es kábellel. Microsoft Windows és MacOS X kompatibilitás, súlya: 110 g.
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Black & Decker BDCHD18KB fúró-csavarozó | 3350 pont
Erő és sebesség fába, fémbe való fúráshoz, valamint az összes csavarozási feladathoz. Ütvefúró üzemmód tégla és kőzet fúrására, 2 sebesség, 10
pozíciós kuplung, LED munkalámpával. A Li-Ion akkumulátor megtartja töltöttségének 80%-át 90 napon keresztül, nem szükséges minden használat
előtt tölteni. A változtatható sebesség jobb irányíthatóságot nyújt, gyors és egyszerű akkumulátor csere, csúszásmentes puha markolat. Kofferben
szállítják a tartozékok könnyebb tárolása érdekében.
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Nikon Coolpix A100 fényképezőgép | 3700 pont
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Stílusos, egyszerűen használható, és könnyedén elfér egy zsebben
vagy egy táskában. 20,1 megapixeles CCD-érzékelővel, 5x-ös optikai
zoomos objektívvel, mely a Dynamic Fine Zoom funkcióval¹ 10x-esre
bővíthető. Az automatikus program választó kiválasztja a legmegfelelőbb
motívumprogramot a beállítások optimalizálásához, a panorámasegédlettel
lenyűgöző felvételeket készít utazás közben, és egyetlen gombnyomással
készíthet HD-videókat. Az elmosódáscsökkentésnek köszönhetően
a képek tiszták és élesek lesznek. Felbontás: 5.152 pixel x 3.864 pixel.
Mérete: 94,50x58,60x9,80 mm, tömeg: 119 g.

Kapacitás: 750 GB. USB 3.0 (5 Gb / s, csatlakoztatható a meglévő
USB 2.0-hoz). Trial WD SmartWare Pro - és az automatikus felhőalapú
biztonsági szoftver, kompatibilis a PC-vel (Windows® 8/7 / Vista® /
XP) és a Mac-sal. Méretek: 111 x 15 x 82 mm

Bosch PWS750-115 sarokcsiszoló | 1980 pont

Bosch PKS40 körfűrész | 2750 pont

Kompakt formatervezés és könnyű felépítés a mindig biztos és ellenőrzött
kezelhetőségért. Sokoldalúan felhasználható fémek, csempék és
betonelemek vágásához, méretre vágásához, csiszolásához és kefézéséhez.
Rugalmas és biztonságos a szerszám nélküli védőburkolatállításnak és
a védőburkolat hibás összeszerelést gátló kódolásának köszönhetően.
Forgási sebesség: 11000 rpm, teljesítmény: 750 W, sebesség teher
nélkül: 11000 rpm.

Western Digital WD Elements külső merevlemez | 2100 pont

Biztonsági kapcsoló két oldalról kezelhető bekapcsolásgátlóval
– megakadályozza a gép véletlen bekapcsolását. Csatlakozás
a porelszívás számára – a pormentes munkavégzéshez. Kiváló minőségű
Speedline Wood fűrésztárcsával szerelve – a leggyorsabb tárcsa
a piacon. CutControl a megjelölt vágási vonal egyszerű követéséhez.
Könnyű súly és ergonomikus forma a kényelmes kezelés érdekében.
Gombnyomásra működő tengelyreteszelés a gyors fűrészlapcsere
érdekében. Teljesítményl: 850 W

Bosch PMF 220 CE multivágó | 3020 pont

Bosch EasyImpact 550 ütvefúrógép | 2040 pont

Rugalmasan használható eszköz az innovatív Bosch Starlock tartozékok
széles választékának köszönhetően. Az univerzális csavarral ellátott,
mágneses szerszámbefogó révén kényelmesen és fáradságmentesen
cserélhető minden kiegészítő. A vágási mélység pontos betartása
a 4 fokozatú mélységütközőnek köszönhetően. Precíz és lágy bemerítés
a Curved-Tec merülőfűrészlapok lekerekített vágóélének köszönhetően.
Egyenletesen nagy teljesítmény terhelés alatt is, gyorsabb előrehaladást
biztosító, nagy teljesítményű, 220 wattos motorral.

Az ütvefúró - csekély súlyának és kompakt, ergonomikus kialakításának
köszönhetően - különösen kényelmes és könnyed használatot biztosít.
Erőteljes fúrási teljesítmény és kompakt felépítés: az egyszerű fúrási
feladatok elvégzése semmilyen anyagban, még betonban sem jelent
akadályt. Csavarozás / fúrás / ütvefúrás funkciókapcsoló az anyagnak
megfelelő munkavégzéshez, valamint kéthüvelyes gyorsbefogó
fúrótokmány az egyszerű szerszámcseréhez. Új, ergonomikus kialakítás
a Softgrip fogantyú segítségével a jobb kezelhetőség érdekében.
Jobbra-balra forgás: csavarozási munkálatokhoz is ideális.
Teljesítmény: 550W.

Connect IT CWC-3010 gyorstöltő | 850 pont

Connect IT CI-438 Breeze laptophűtő | 720 pont

Gyorstöltő USB-A gyors töltéssel 3,0 (3 A), USB-A kimenet (2,4 A), kettős
USB töltés (gyors és normál), négyszeres biztonsági védelem. Kimeneti
feszültség: 5 V, teljesítmény: 30 W

Kék LED háttérvilágítású, 130 mm-es ventilátorral ellátott laptophűtő
17” átmérőjű laptophoz. Műszaki adatok: sebesség: 900 + -10% (RPM),
légáramlás: 1,19 m3 / perc, 23dBA zajszint, tápellátás: USB port (5V
DC). Mérete: 295x350x50mm
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SPOKEY CHINOOK 3 személyes sátor | 2000 pont
A Spokey Chinook III egy kis méretű 3 személyes sátor,
ami tökéletes túrázáshoz és szabadban alváshoz. 2 rétegű,
1 bejárattal és egy előszobával. Vízálló: 2500 mm, fólia:
PE fólia (120 g / m2), keret: 8,5 mm-es üvegszál. Hálórész
mérete: 210 x 180 cm, cm, súly: 3,3 kg.

Szabadidő, sport
és kertészkedés
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SPOKEY ANGLER De Lux kempingszék | 1200 pont
Kényelmes, összecsukható kempingszék. Anyaga: acél és poliészter.
Mérete: 60x60x42 / 100cm. Terhelhetőség: 120 kg

SPOKEY CRIMSON összecsukható roller | 3000 pont

SPOKEY ORCUS Elektromos dartstábla | 1400 pont

Összecsukható roller nagyméretű, gyors kerekekkel, 230 mm átmérővel
és ABEC7 2RS csapágyazással. Csúszásgátló felülettel rendelkezik. Max.
kormánymagasság: 109 cm, Állófelület mérete: 59 x14 cm, teljes tömeg: 3,9
kg, maximális kapacitás: 100 kg

Átmérője: 35 cm. Játékosok száma: 1-8 fő, 20 különböző
játék, LCD kijelző, hálózatról (adaptert tartalmaz) vagy 3xAA
elemmel működik. 6 darts nyíl tartalék hegyekkel.
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Bosch 3,6V ragasztópisztoly | 1480 pont
Pillanatok alatt munkára kész, nincs zavaró kábel, kényelmes kezelés: a Bosch
PKP 3,6 LI akkus ragasztópisztoly praktikus segítséget jelent számtalan
rögzítési munkálat során a háztartásban és a műhelyben egyaránt. Egyszerűen
helyezze be a ragaszórudat, kapcsolja be a készüléket, és mindössze
15 másodperc után kezdheti is a munkát. A ragasztópisztollyal szinte
mindenféle anyagot ragaszthat: papírt, kartont, textilt, bőrt, műanyagot, fát,
fémet, parafát és követ. A kisebb javítási és díszítési munkák elvégzése így
gyerekjáték.

HUSKY GRAPE táska | 1190 pont
Stílusos táska utazáshoz vagy sporttevékenységekhez. Térfogat: 40 L, tömeg:
940 g, méretek: 55 x 27 x 30 cm, anyag: 600D poliészter Dobby vízálló anyag.

Black & Decker GL8033 szegélynyíró
| 2690 pont
Nagy nyomatékú hajtómű rendszer a munka
minél gyorsabb elvégzéséért, vezető kerék
- a tisztább gyepélek kialakításáér t. Felső
motoros kivitel a tökéletes kiegyensúlyozásért,
kényelemér t és irányításér t , szíjhajtású
rendszer a konstans nyomatékért. Szélező
funkció szélvezetővel, a vágófej elfordítható,
így a fűszegély függőleges irányban is
lenyírható. Teleszkópos nyél - segítségével
a szegélyvágó az Ön magasságának megfelelően
állítható az optimális kényelem eléréséért. Max.
teljesítmény: 800 W, vágásszélesség: 23 cm

Tefal Campo termosz | 1250 pont
Elegáns, 1 literes Teflon CAMPO vákuumos termosz tökéletes
szigetelési tulajdonságokkal kifejezetten mindennapi
használatra. Üveg vákuumszigetelt betéttel rendelkezik, ami
egy műanyag testbe van ágyazva. Az italt 12 óráig melegen
tartja és 24 óráig hidegen, 100% -ban hermetikusan zárható.
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SCHWARZWOLF MATTERHORN hátizsák | 1190 pont

Fiskars ollós fejű ágvágó M | 1385 pont

Kiváló minőségű és könnyű turistahátizsák. Anyag: 420D
poliészter PVC bázissal, 210D poliészter béléssel.
Térfogat: 31 L, méretek: 33 × 20 × 50 cm

PowerGear fogaskerekes érőátviteli mechanizmussal rendelkezik, akár 3,5x nagyobb erőkifejtésre képes, mint más, hagyományos megoldások. Alkalmas
a friss, zöld ágak pontos vágásához 2,8cm átmérőig. A kések edzett rozsdamentes acélból készülnek (CrMoV), amely biztosítja a penge hosszú élettartamát.
Hossz: 56 cm
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Ajándékok a pontokért emelkedő sorrendben

Kisvakondos öntapadós
babalámpa
550 pont

Kisvakondos
játékkocka
610 pont

Connect IT Battle
V2 gamer egér
620 pont

Tescoma CLUB olaj- és
ecetadagoló
680 pont

Banquet Olives
konyhai mérleg
700 pont
Tescoma Delícia

Gold tortaforma
700 pont

Rowenta CV1612F0
hajszárító
700 pont

Connect IT CI-438
Breeze laptophűtő
720 pont

Banquet
Premium késkészlet
750 pont

Banquet
serpenyő
750 pont

Banquet steak
serpenyő
750 pont

Thermofix matracvédő
140x200 cm
750 pont

Fiskars
késélező
750 pont

Tescoma Delícia Gold
muffin sütőforma
780 pont

London 3D
ágynemű
790 pont

Kutyakölyök 3D
ágynemű
790 pont

Fiskars
univerzális olló
795 pont

Tefal Easygliss
vasaló
795 pont

G21 l
abdajáték
800 pont

Kockás pamut
ágynemű
800 pont

KUBI építőkocka
készlet
810 pont

G21 projektoros
rajztábla
840 pont

Tefal
Invissa WOK
840 pont

Banquet Sheila
evőeszközkészlet
850 pont

Hyundai Ovet111
személymérleg
850 pont

Kony
állólámpa
860 pont

Connect IT CI-528
ülőpárna
870 pont

G21 játékszett
vasaláshoz és mosáshoz
880 pont

Kisvakondos
játszószőnyeg
895 pont

Rowenta SF1012F0
hajvasaló
900 pont

Beurer MP 18
Elektromos
körömápoló készlet
900 pont

Wenger „Pillar” 16”
laptop hátizsák
2000 pont

Bosch EasyImpact
550 ütvefúrógép
2040 pont

Hyundai MG730
húsdarálók
2050 pont

Western Digital WD
Elements külső
merevlemez
2100 pont

Gogen
powerbank
980 pont

G21 barkácskészlet
995 pont

Hyundai WS8236
időjárásjelző
1040 pont

Beurer BY52
cumisüveg melegítől
1050 pont

Banquet Allegro
kukta 9L
1050 pont

Electrolux
EEWA3240 vízforraló
1050 pont

Rowenta RO3995
Compact Power
porszívó
2980 pont

SPOKEY CRIMSON
összecsukható
roller
3000 pont

Bosch PMF 220
CE multivágó
3020 pont

Electrolux EEA111
presszó kávéfőző
3030 pont

Beurer FT 65
multifunkciós hőmérő
1150 pont

HUSKY GRAPE táska
1190 pont

SCHWARZWOLF
MATTERHORN
hátizsák
1190 pont

SPOKEY ANGLER De
Lux kempingszék
1200 pont

Beurer LR 200
Légtisztító
3890 pont

Singer SMC 2259
varrógép
3900 pont

Hyundai HLN 24TS470
smart TV
4950 pont

Connect IT
Thermofix matracvédő
CWC-3010 gyorstöltő
160x200 cm
850 pont
850 pont

Beurer BY 20
cumihőmérő
640 pont

Beurer HS 30
Hajvasaló
900 pont

Connect IT CI-525
lábtámasz
940 pont

Banquet fazék
fedővel 4,2 L
950 pont

Tefal Invissa steak
serpenyő
950 pont

Electrolux EAT3240
kenyérpirító
1050 pont

Gogen HCD61
fülhallgató
1050 pont

Beurer BC 32 csuklós
vérnyomásmérő
1050 pont

Banquet fazék
fedővel 6,7 L
1100 pont

Banquet Akcent
fűszerdaráló
650 pont

Thermofix matracvédő
90x200 cm
650 pont

Banquet
palacsintasütő
670 pont

Pisztácia törölköző
szett
670 pont

Bézs törölköző
szett
670 pont

Kék törölköző
szett
670 pont

Leifheit Clean
Twist Mop felmosó
szett
1250 pont

Tefal Campo
termosz
1250 pont

Beurer FS 50
Arcszauna
1250 pont

G21 gyorsbüfé
1290 pont

Eta Basto 1079
90000 Aprító
1340 pont

Banquet Swing
edénykészlet
1350 pont

CLASSIC takaró
1350 pont

Fiskars ollós fejű
ágvágó M
1380 pont

SPOKEY ORCUS
Elektromos dartstábla
1400 pont

Bosch 3,6V
ragasztópisztoly
1480 pont

Hyundai DV-2-H
478 DU DVD lejátszó
1500 pont

Banquet ADAGIO
kukta 6L
1550 pont

ETA 1264 90000
gőztisztító
1560 pont

Electrolux
ESTM3400 botmixer
1600 pont

Electrolux ESB 2300
turmixgép
1600 pont

Country
játszószőnyeg
1630 pont

Beurer IH 18
Inhalátor
1630 pont

Beurer BY33
bébiőr
1670 pont

Remington PowerSeries
PR1230 Borotva
1680 pont

LEIFHEIT 51000
Ablakporszívó
1750 pont

Krups KP100BCE Dolce
Gusto Piccolo kávégép
1760 pont

Beurer HL 70
Epiláló 3 az 1-ben
1800 pont

Beurer MG 145 Shiatsu
masszírozó párna
1880 pont
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Tefal Fresh
Express+ aprító
1900 pont

ETA 0111 90000
Indukciós főzőlap
1980 pont

Bosch PWS750-115
sarokcsiszoló
1980 pont

G21 játéktraktor
2000 pont

Gallet
mikrohullámú sütő
2000 pont

Tefal Access Steam
ruhagőzölő
2000 pont

SPOKEY CHINOOK
3 személyes sátor
2000 pont

Tefal Intuition
edényszett
2120 pont

Fiskars késkészlet
2240 pont

Beurer AS 95
aktivitásmérő
2480 pont

Black & Decker
GL8033 szegélynyíró
2690 pont

Bosch PKS40
körfűrész
2750 pont

Electrolux EKF7800
filteres kávéfőző
2950 pon

Tefal VersalioDeluxe
9:1 főzőedény
3100 pont

Tefal Classic
GC600010 XL
elektromos grillező
3250 pont

Bosch Universal
Vac15 nedves/száraz
porszívó
3250 pont

ETA 0133 90000
Elektromos sütő
3310 pont

Black & Decker
BDCHD18KB
fúró-csavarozó
3350 pont

Nikon Coolpix A100
fényképezőgép
3700 pont
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BEURER HK
Rowenta TN1350F0
Comfort Melegítőpárna haj- és szakállvágó
1150 pont
1150 pont

Hogyan szerezhetek pontokat?
Minden héten az adatok beérkezése után 14 pontot írunk jóvá
a vir tuális számláján. Ezen kívül, ha egyéb, általunk
kiküldött kérdőívet is kitölt , akkor az adott kérdőíven
szereplő pontszámot is hozzáadjuk egyenlegéhez. Havonta
bónuszpontokat adunk, ha az adott hónapban minden héten
rögzített vásárlást, valamint minden olyan Háztartásunknak,
akiktől folyamatosan érkeznek a vásarlási adatok évente
jóváírunk 100 pontot.
A fentieken kívül évente kétszer ajándékutalványokat
sorsolunka rendszeresen együttműködő Partnereink között,
Háztartásonként 10.000.- Ft értékben. Ha környezetében tud
olyan Háztartásról, aki szívesen együttműködne velünk, adja
meg neki az elérhetőségeinket.
Ha az Ön által ajánlott háztartást regisztráljuk a háztartáspanelba,
közreműködését bónuszpontokkal jutalmazzuk: amennyiben
az ajánlott háztartás eredményesen együttműködik (legalább
3 hónapon keresztül rögzíti nekünk a vásárlásait), az Ön virtuális
számláján jóváírunk annyiszor 100 pontot, ahány együttműködő
új háztartást beszervezett nekünk.
Megkapom a pontokat akkor is, ha betegség vagy nyaralás
miatt nem küldök adatot?
Ha értesít bennünket arról, hogy pl. jövő héten elutazik vagy
2 hét múlva 3 hétig kórházban lesz, de utána ismét tudja
rendszeresen rögzíteni az adatokat, ugyanúgy jóváírjuk a 14
pontot egyenlegén. Kérjük, ilyen esetekben mindenképp tudassa
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velünk, hogy melyik héten és miért nem tud adatot küldeni
nekünk, hogy információnk legyen arról, miért nem rögzít
vásárlásokat. Értesíthet minket telefonon és e–mailen is.

megérkezésekor pár pont hiányzik csak a kiválasztott ajándékhoz,
azt megelőlegezzük - amennyiben rendszeresen érkeznek Öntől
a vásárlási adatok.

Ha kérdése lenne, hétköznapokon 10h és 18h között ingyenesen
hívható zöldszámunk: 06 80 911 056
e-mail:
haztartaspanel@gfk.com
weboldal: www.panel.gfk.com/scan-hu

Honnan tudom, hogy hány pontom van és mikor tudom
a pontjaimat átváltani ajándékra?

Az ajándékok kiszállításáért kell fizetnem?
Nem, az ajándékok szállítási költségét a GfK fedezi.

Évente kétszer küldünk pontegyenleg-értesítőt Háztartásainknak,
de ha időközben is érdekelné, hogy hány pontot gyűjtött össze,
hívja ingyenesen hívható zöldszámunkat (itt üzenetrögzítő
is működik), adja meg háztar tásszámát, telefonszámát,
és visszahívjuk. Pontegyenlegér tesítőt évente kétszer
küldünk, tavasszal és ősszel, ekkor tudja pontjait átváltani a
katalógusunkban található értékes ajándékokra. Ha szeretné
beváltani a pontjait, a pontegyenlegértesítő e-mailre válaszolva
küldje el háztartásszámát, valamint a kiválasztott ajándék(ok)
nevét, pontértékét, darabszámát. A kiválasztott terméke(ke)t
az ajándékválasztás határideje után 1–1,5 hónapon belül postai
csomagként juttatjuk el Önnek.
Ha szeretné továbbgyűjteni a pontokat, akkor nem kell semmit
tennie, egyenlegéhez automatikusan hozzáadódnak az ezt követő
időszakban gyűjtött pontjai.
Mit tegyek, ha egy év alatt nem gyűlt össze annyi pontom,
amennyi a kiválasztott ajándék értéke?

Mi történik akkor, ha a kiválasztott termék nem működik vagy
meghibásodik?
Ilyen esetben a terméket MPL üzleti csomagként Inverz
szolgáltatással postázza vissza Intézetünk címére, és kicseréljük
vagy választhat helyette ugyanolyan értékben mást.
Mi történik a pontjaimmal, ha úgy döntök, hogy befejezem az
együttműködést?
Az együttműködést indoklás nélkül bármikor felmondhatja.
Reméljük, ez minél később fog megtörténni. Természetesen
az együttműködés felmondásáig összegyűjtött pontjai nem
vesznek el, a következő (tavaszi vagy őszi) egyenlegértesítőt
ezesetben is eljuttatjuk Önnek, és pontjait beválthatja
a katalógusban szereplő termék(ek)re.
Hogyan tudom felvenni Önökkel a kapcsolatot?

Ha nem váltja be pontjait, az addig összegyűjtött pontok
megmaradnak és automatikusan hozzáadódnak majd a következő
időszakban gyűjtött pontokhoz. Ha az egyenlegér tesítő
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