
Platí v období 1. 11. – 30. 11. 2012
              (Garantujeme dodání Vámi vybraných dárků nejdéle do 22. 12. 2012)
 (Garantujeme dodanie Vami vybraných darčekov najdlhšie do 22.12.2012)

V předvánočním čase Vám nabízíme už tradičně možnost výměny Vašich 
bodů za dárky. V predvianočnom období Vám už tradične ponúkame možnosť 
výmeny Vašich bodov za darčeky.
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PHILIPS HP4940 
Cestovní vysoušeč vlasů, skládací rukojeť, duální 
napětí, cestovní pouzdro.

Základní parametry:
•	příkon 1600 W, 3 nastavení rychlosti
•	cestovní - skládací rukojeť
•	úzký koncentrátor pro úpravu účesu

výška (cm) 22,50
šířka (cm) 8,60
hloubka (cm) 13,60
váha (g) 462,00

Poukázka na nákup spotřební elektroniky   
Poukázka na nákup v prodejnách 
DATART v hodnotě 1000 Kč nebo 
50 EUR podle vlastního výběru.

Body: 625SK 
1 000CZ

Body:  

230SK / 460CZ

Body:  

625SK / 1000CZ

Poukázka na nákup sportovního zboží  
Poukázka na nákup sportovního zboží v prodejnách INTERSPORT, nebo HUDY sport 
v hodnotě 1000 Kč nebo 50 EUR podle vlastního výběru.

*Do objednávky uveďte, které poukázky si přejete, jejich počet není limitován.
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OLYMPUS TG-820
Olympus TG820 v sobě spojuje věhlasnou nezničitelnost 
s prvotřídní obrazovou kvalitou. Tajemstvím úspěchu je 
nová technologie iHS (Intelligence, High Sensitivity and 
High Speed) použitá právě v modelu TG-820. iHS umožňuje 
pořídit prvotřídní záběry i za velmi obtížných, až extrémních 
podmínek, ve kterých se milovníci outdoorových aktivit běžně 
pohybují. Technologie iHS využívá rozlišení 12Mpx backlit 
CMOS snímače a výkonného obrazového procesoru TruePic 
VI (původně vyvinutého pro digitální zrcadlovky) a významně 
tak zvyšuje výkon při focení za šera, zrychluje reakce 
fotoaparátu a absolutně minimalizuje prodlevu spouště, která 
teď reaguje okamžitě.
12 Mpx CMOS snímač, 5x zoom, 3.0 „LCD, Vodotěsný 
do 10 m, Odolný vůči pádu z 2 m, tlakuvzdorný do 100 kg, 
mrazuvzdorný do  -10 ° C, 1080p Full HD video

DeLonghi ESAM 4200 - espresso
Automatické espresso DeLonghi s tlakem 15 barů. Integrovaný 
mlýnek na kávu, nastavitelná hrubost mletí, možnost použití 
i mleté kávy, cappuccino systém, nastavitelný proud páry, 
nastavitelná velikost a síla kávy. Kombinace presso/cappucino, 
napěňovač.

Základní parametry:
výška (cm) 35,00
šířka (cm) 28,00
hloubka (cm) 36,00
váha (kg) 11,00

Body:  

4 650SK / 9 300CZ

Body:  

3 050SK / 6 100CZ
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LEGO CREATOR 
Dopravní helikoptéra 
Dopravní helikoptéra – to nejlepší ze stavění 3 v 1! 
Obrovské motory, funkční vrtule, otevírací zadní 
rampa a sklopný podvozek – tahle létající mašina 
uveze každý náklad. Nalož červené kolo a vzlétni 
vzhůru do oblak! Jsi-li připraven na další skvělý 
model, přestav helikoptéru na super hydroplán či 
robustní trajekt s nákladním vozem! 
Počet dílků 383.

Medvídek Méďa – velký plyšák 
Výška 38 cm, měkoučký a tulivý.

Visací kódový TSA zámek Samsonite 

Body:  

300SK / 600CZ

Body:  

325SK / 650CZ

TSA - systém pro snadnou bezpečnostní kontrolu obsahu 
zavazadla Systém TSA (transportation security administration) 
zámku je založen na snadném přístupu při bezpečnostních 
kontrolách obsahu zavazadel, kdy má kontrolující úředník 
k dispozici univerzální klíč od vašeho zámku a může si jej otevřít 
bez použití násilí. Zámek je vybaven signalizačním kroužkem, 
značící proběhnuvší kontrolu.
Barva tmavě ocelově šedá.

Body:  

260SK / 520CZ
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Cestovní taška na kolečkách 
Dakine Wheeled Duffel Black
Kufr Dakine, model Wheeled Duffle LG, celoplošně designovaný kufr 
s kolečky, která jsou opatřená traktorovým vzorkem, silně zpevněné 
dno s místem pro uvedení adresy majitele zavazadla, výsuvná rukojeť 
s pojistkou, dvě zpevněná madla, dvě kapsy na oboucestné zipy k uložení 
drobností, velký úložný prostor s volně přístupnými kapsami ze síťoviny, 
všechny oboucestné zipy na kufru lze uzamknout (zámek není součástí 
produktu), dvě uši lze spojit pomocí suchého zipu pro pohodlnější 
uchopení do ruky. Materiál 600D Polyester, rozměry rozměry cca 76 x 41 x 
39 cm, váha cca 4.2 kg, objem cca 90 L.

Body:  

3 750SK / 7 500CZ

Body:  
1 290SK / 2 580CZ

Vlastnosti a funkce:
•	 Tréninkový Efekt a EPOC v reálném čase
•	 Srovnávací fyziologická analýza na PC
•	 Rychlost, vzdálenost a kadence šlapání s 

přídavnými PODy
•	 Výškoměr pro sledování pohybu v horách a 

výškových výkonů
•	 Kódovaný digitální přenos signálu ANT bez 

rušení
•	 Volitelné uspořádání displeje
•	 Hrudní pás pro měření tepové frekvence 

součástí balení – DUAL COMFORT BELT

Technický popis:
•	 plastové tělo i pásek
•	 LCD displej s podsvícením
•	 minerální krystalické sklíčko
•	 hrudní pás Suunto Comfort Belt
•	 dva volitelné displeje
•	 zobrazení tepové frekvence, tréninkového efektu 

a spotřebovaných kalorií přímo na displeji
•	 srovnávací fyziologická analýza na PC

•	 volitelné uspořádání displeje
•	 kódovaný digitální přenos signálu ANT bez 

rušení
•	 hodinky: kalendář, 3 alarmy s volbou data, duální 

čas
•	 stopky s přesností na 0,1 s a kapacitou 99 hodin, 

59 minut, 59,9 sekund
•	 30 tréninkových jednotek, 99 mezičasů
•	 paměť 100 000 tepů (zhruba 24 hodin tréninku)
•	 nastavení odpočítávání a tepových zón
•	 výškoměr pro sledování pohybu v horách a 

výškových výkonů
•	 vyměnitelná baterie CR2032, životnost zhruba 

12-18 měsíců
•	 PC interface + instalační software
•	 plný přístup k Suuntosports.com
•	 volitelné jednotky (metrické/imperiální)
•	 zámek tlačítek
•	 vodotěsnost až do hloubky 100 m
•	 operační teplota – 20°C až + 50°C
•	 hmotnost 56 g, hrudní pás 59 g
•	 barevné provedení: černo/šedé

SUUNTO T6d Training Black Smoke
Nejnadupanější sportovní přístroj na vašem zápěstí, to je nový SUUNTO T6D 
Black Smoke v novém designu. Firma SUUNTO vytvořila špičkový přístroj 
pro profesionály, závodníky a trenéry který umí mnoho věcí a lze tak říci že 
je to jeden z nejdokonalejších sportovních instrumentů na světě. Hodnotí 
kompletně celý Váš trénink do detailu. Optimálně naladí Vaši kondici 
v nejkratším časovém úseku. Novinkou je opět v balení nový komfortní hrudní 
pás na měření DUAL COMFORT BELT. Manuál v češtině je součástí balení.
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Výběrová šunka Mandolína, Váhala, 4,5 kg

Originál Váhalova šunka, 2,3 kg
Dozlatova zauzená, celosvalová šunka s tenkým plátkem kůže 
na povrchu přináší zážitek v podobě lahodné chuti a jemné vůně 
po lehkém uzení. Originál Váhalova šunka je svým správným 
poměrem svaloviny a tuku 
měkčí a vláčnější. Ochutnejte ji 
a přesvědčte se! 

NABíDkA VýROBků  
SPOLEčNOSTI VáHALA A SPOL. S. R.O.
Motto: „Stále ctíme slova zakladatele firmy pana Roberta Váhaly seniora, který vždy přísně dbal na držení 
vysoké úrovně kvality. Naše výrobky jsou z masa a koření, zásadně do nich nepřidáváme žádné náhražky 
masa jako je mouka, soja nebo separáty, snižujeme obsah „E“ na nejnižší možné minimum. Naprostá většina 
výrobků je vhodná pro bezlepkovou dietu, mohou je proto bez obav konzumovat osoby nemocné celiakií. 
Na základě ohlasů našich zákazníků víme, jak kvalitu vnímají, jak moc jim na ní záleží a jsme ujištěni, 
že v držení vysoké úrovně kvality našich produktů má smysl pokračovat.“

Body:  

290SK / 580CZ

Sváteční uzené Váhala
Sváteční uzené - to jsou neformované, pečlivě 
vybírané kousky kýty, dozlatova zauzené. 
Sváteční uzené je krásně vláčné a lahodné chuti. 
Je bez lepku.

Body:  

155SK / 310CZ

Dozlatova zauzená výběrová šunka Mandolína ve tvaru velké 
kýty s tenkým plátkem kůže na povrchu je lahůdkou pro 
každého labužníka. 
Výběrová šunka firmy Váhala a spol. se správným poměrem 
svaloviny a tuku je vláčnější a lahodně šťavnatá. Mandolína je 
vhodná pro bezlepkovou dietu. 

Body:  

520SK / 1 040CZ
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Body:  

210SK / 420CZ

Body:  

235SK / 470CZ

SVIJANY kvasničák 5l soudek
Svijany Kvasničák je světlé speciální pivo, které je složeno s pitné vody, 
plzeňského sladu, cukru, chmelu a chmelových extraktů.
Je to nejsilnější Svijanské pivo a je vyrobeno tradičním technologickým 
postupem obvyklým pro výrobu českého piva.
Je čtyřikrát chmeleno a nepasterováno. Obsah alkoholu 6 %.

PILSNER URQUELL 12° 5l soudek
Správný říz, jemné aroma žateckého chmele, harmonická hořkost a plná chuť. 
K tomu čistá, jiskrná barva a bohatá pěna, která po každém napití zanechává na 
stěnách sklenice stopy. Obsah alkoholu: 4,4 % obj.

Alkohol tester AL2600 
Designové a funkční vylepšení alkohol testeru, se skvělými výsledky. 
Nové zdokonalené čidlo a software.
Alkohol tester AL 2600 je doporučen výrobcem pro domácí měření 
zbytkového alkoholu v dechu.

Rozměry (cm): 10,3 x 4,0 x 1,8
Hmotnost: 87 g
Rozsah měření: 0,00 - 4,00 promile 
Přesnost: +/- 15% 
Displej: podsvícený LED displej
Čas přípravy k měření: pod 2 min.
Čas reakce: 5 sec. 
Certifikát: CE 

Obsah balení: 
Detektor alkoholu AL 2600
2 ks AA alkalické baterie
Záruční list 
Český návod k obsluze

Body:  

550SK / 1 100CZ
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Body:  

350SK / 700CZ

Balíček Hrušky a Švestky 
•	Pravá hrušková pálenka 40% - láhev platini 0,2 l
•	Pravá švestková slivovice 40% - láhev platini 0,2 l
•	Butylka z nerez oceli - 104 ml
•	Kovové kalíšky v koženém pouzdře na zip - 4 ks

Balíček Vaječná laskomina 
Láhev vaječného koňaku dle receptury Eugena Verpoorten - 
vynikající kvalita - tradice od roku 1876 - 0,1 l a čokoládové pohárky
pohárky jsou z lahodné hořké čokolády.

Balíček Pistolky
Portské víno KOPKE SADA WHITE + RUBY
Dárkové balení dvou atypických lahví v dřevěném dvojboxu 2 x 0,375 l.

Body:  

245SK / 490CZ

Body:  

350SK / 700CZ
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Body:  

700SK / 1400CZ

Osobní váha a analyzér BEURER BF 66 
•	jedinečný design s kulatým LCD
•	váha / analyzér

     * tuku
     * vody
     * svalové hmoty
     * kostní hmoty
     * bazální metabolismus BMR
     * aktivní metabolismus AMR

•	možnost zapnutí samotné váhy
•	jednoduché ovládání a čtení naměřených hodnot
•	10 pamětí
•	velký kulatý LCD displej 30 mm
•	jeden dotek - jedna informace
•	modré podsvětlení
•	datum a čas na dipleji
•	maximální zatížení 150 kg
•	rozlišení hmotnosti 100 g
•	rozlišení 0,1 %

Body:  

1075SK / 2150CZ

Dárkový koš - Francie
•	Les Gauries Bergerac 3 láhve – jakostní červené víno 

vytříbené chuti i vůně, 0,75 l
•	Maxim´s Waffeln – balení mini-vaflí vyhlášené značky, 43 g
•	Maxim´s Meringues – balení dražovaných mini-mandlí 

vyhlášené značky, 50 g
•	Sklenice srnčí terriny – delikátní paštička s lesními jahodami, 

180 g
•	Sklenice kachní terriny – originální chuť kombinovaná s fíky, 

180 g
•	Sklenice selské terriny – pikantní paštička na koření, 180 g
•	Sklenice želírovaných malin – voňavý kompot, 90 g
•	Sklenice ovocné salsy z pečených švestek a hrušek – ovoce 

na armagnacu, 90 g
•	Maxim´s Confiture – džem vyhlášené značky dle tajné 

receptury, 42 g
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Platnost akce: 1.11. - 30.11.2012 . 
Dárky Vám budou doručeny nejdéle do 22.12.2012 na vámi uvedenou adresu.

Jak si dárek objednáte:

čESká REPUBLIkA:
Vybrané dárky si objednáte faxem, e-mailem nebo poštou na adrese společnosti Cymedica CZ, a.s. 
Faxem:  odešlete vyplněný formulář na číslo 311 513 611 nebo 311 545 014
E-mailem: svoji objednávku odešlete na mail: krajcova@cymedica.cz
Poštou:  odešlete vyplněný formulář na adresu: Cymedica spol. s r.o., k rukám pí. Krajčové, 

Pod nádražím 853, 268 01, Hořovice

SLOVENSká REPUBLIkA:
Vybrané darčeky si objednáte faxom, e-mailom alebo poštou na adresu spoločnosti Cymedica SK, spol. s r.o. 

Faxom:  pošlite vyplnený formulár na číslo +421 45 5400041 

E-mailom: svoju objednávku pošlite na mail: slosiarikova@cymedica.sk

Poštou:  pošlite vyplnený formulár na adresu: Cymedica SK, spol. s r.o., k rukám Ing. Slosiarikovej, 
Družstevná 1415/8, 960 01, Zvolen

Odeslaná objednávka je považována za závaznou. Naše asistentka vás bude kontaktovat s potvrzením 
přijetí vaší objednávky. Příslušný počet bodů bude stržen z vašeho bodového konta.                
Odoslaná objednávka je považovaná za záväznú. Naša asistentka vás bude kontaktovať s potvrdením 
prijatia vašej objednávky. Príslušný počet bodov bude strhnutý z vášho bodového konta.
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Objednávkový formulář:

Jméno: ...................................................................................................................................................................................................

Adresa: ........................................................................................................................ Telefon: .........................................................

Adresa pro dodání:  ..........................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Objednávám dárek: ............................................................................................. Bodová hodnota:  .......................................

Objednávám dárek: ............................................................................................. Bodová hodnota:  .......................................

Objednávám dárek: ............................................................................................. Bodová hodnota:  .......................................

Objednávám dárek: ............................................................................................. Bodová hodnota:  .......................................

Objednávám dárek: ............................................................................................. Bodová hodnota:  .......................................

Celkem odečtěte z mého bodového konta: ...............................................

Datum: ................................................................ Podpis: .....................................

Společnost Cymedica upozorňuje, že vybraný dárek už nemusí být k dispozici. V tomto případě Vás bude kontaktovat pracovnice 
Zákaznického servisu telefonicky.
* barevné varianty dárků nejsme schopni 100% garantovat, v případě, že bude k dispozici jiné barevné provedení nežli jste si vybrali, 
budeme Vás kontaktovat. V případě, že vám na barevném provedení nezáleží, vyznačte prosím tento fakt do objednávky

Cymedica CZ, a.s., Pod Nádražím 308, 268 01 Hořovice, tel.: 00420 311 545 011, fax: 311 513 611, 
zelená linka: 800 137 269, http://www.cymedica.cz, e-mail: info@cymedica.cz
Cymedica Sk, spol. s r.o., Družstevná 1415/8, 960 01, Zvolen
tel.: 00421 45 540 0040, fax: 00421 45 540 0041



www.cymedica.cz

Cymedica naděluje – akce 2012
           Cymedica nadeľuje – akcia 2012

dárek Sk body CZ body

Alkohol tester AL2600 550 1100

Balíček Hrušky a Švestky 350 700

Balíček Pistolky 350 700

Balíček Vaječná laskomina 245 490

Dakine Wheeled Duffle-taška na kolečkách 1290 2580

Dárkový koš Francie 1075 2150

DeLonghi ESAM 4200 - espresso 4650 9300

Lego CREATOR Helikoptéra 325 650

Olympus TG 820 - fotoaparát 3050 6100

Originál Váhalova šunka, 2,3 kg 290 580

Osobní váha Beurer BF 66 700 1400

PHILIPS HP4940 - cestovní vysoušeč vlasů 230 460

PILSNER URQUELL 12° 5 l 235 470

Plyšový medvěd Méďa 300 600

Poukázka Datart 625 1000

Poukázka Hudy Sport, Intersport 625 1000

Suunto T6d Training Black Smoke 3750 7500

Sváteční uzené Váhala, 1,2 kg 155 310

Svijany Kvasničák 5 l 210 420

Visací kódový TSA zámek Samsonite 260 520

Výběrová šunka Mandolína Váhala, 4,5 kg 520 1040


