
PREZENTÓW
W krainie

*Cena nie zawiera podatku VAT.
OFERTA HANDLOWA WAŻNA OD 3.12 DO 16.12.2019

SCO/H/T -2-IN-2619

Prosimy o zbieranie  
zużytego papieru  

do recyklingu.

Miś pluszowy
• wys. 100 cm  
• kolory: brązowy, écru 

HIT CENOWY

4999 *
61,49

Lalka Elsa
• w zestawie: lalka,  
ubranka i buty 

Lego City  
Wyprawa  
badawcza  
na Marsa
• model 60226  

HIT CENOWY

7590 *
93,36

HIT CENOWY

4199 *
51,65
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Torebka  
w paski
• z papieru kraft  
• różne rodzaje  
• ceny 1 szt. od:  

2,29* 
(2,82 BRUTTO)

Folia ozdobna
• różne kolory  
• wym. 70 x 200 cm  
• ceny 1 rol. od:  

7,99*  
(9,83 BRUTTO)

Papier ozdobny
• różne rodzaje  
i rozmiary  
• ceny 1 rol. od:  

14,99* 
(18,44 BRUTTO)

Pingwin
• wys. 50 cm  

69,99* 
(86,09 BRUTTO)

Zwierzęta 
wydające głos
• dwa wzory:  
koń, foka    

32,99* 
(40,58 BRUTTO)

Leniwiec
• wys. 27 cm  

24,99* 
(30,74 BRUTTO)

Krokodyl
• dł. 40 cm  

19,99* (24,59 BRUTTO)

Grzechotka zebra
• wys. 22 cm  

14,99* (18,44 BRUTTO)

Smok
• wys. 30 cm • różne kolory  

26,99* (33,20 BRUTTO)

Miś z kocykiem i grzechotką
• dł. 30 cm • różne kolory  

44,99* (55,34 BRUTTO)

Pacynka 
jednorożec
• różne kolory  

13,99*  
(17,21 BRUTTO)

Konik morski
• wys. 25 cm • różne kolory  

14,99* (18,44 BRUTTO)

PLUSZAKI...
Przytulanki, maskotki

Torebka  
na prezenty
• różne rodzaje  
• ceny 1 szt. od:  

4,99* 
(6,14 BRUTTO)
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Aktywny pchacz
• pchacz w formie żółwika  
• zabawka wspomagająca  
naukę chodzenia  
• dzięki wygodnej rączce  
można zabrać go na spacer  
lub bawić się w domu  
• w trakcie poruszania zabawka  
wydaje dźwięki i świeci  
kolorowymi diodami  

54,99* (67,64 BRUTTO)

Mów i słuchaj – zestaw gier
• zestaw dla dzieci w wieku od 1 r.ż.  
• naciskanie i przesuwanie 
elementów pomaga kształcić słuch  
i poznawać proste słowa  

24,99* (30,74 BRUTTO)

Dwustronna tablica
• w komplecie  
magnetyczne litery i cyfry  
• wym.: 49 x 35 x 94 cm  

119,90* (147,48 BRUTTO)

Mów i słuchaj – zestaw gadżetów
• kluczyk samochodowy, telefon, pilot  
• interaktywny zestaw wspomagający 
naukę pierwszych słów  

49,99* (61,49 BRUTTO)

Interaktywna 
układanka  
6 w 1
• wielokolorowa 
układanka,  
na każdym boku 
sześcianu inna 
łamigłówka  

79,99* (98,39 BRUTTO)

Pierwsze klocki malucha
• 10 kolorowych klocków do 
sortowania, układania i wsuwania  

34,99* (43,04 BRUTTO)

Pluszowy piesek Świecąca Gwiazda
• w zestawie: piesek chihuahua,  
różowe ubranko, torba oraz świecący  
w ciemności breloczek  

104,90* (129,03 BRUTTO)

Poznawanie świata
I ZABAWA

Budka z jedzeniem
• dostępne rodzaje:  
z hot dogami, 
hamburgerami lub z lodami  
• wym. (dł. x szer. x wys.): 
40,5 x 30 x 37,5 cm 

HIT CENOWY

6999 *
86,09



AKCJI
Dla miłośników
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Samochodzik  
zdalnie sterowany
• funkcje: obrót 360°,  
efekty świetlne,  
prędkość do 15 km/h  
• zasilanie:  
baterie 4 x AA 1,5 V  

54,99* (67,64 BRUTTO)

Wóz strażacki
• dł. 62 cm  
• zdalnie sterowany  
• funkcje:  
jeździ do przodu i do tyłu, 
skręca w prawo i w lewo, 
świeci i wydaje dźwięki, 
drabina obraca się o 360°  

179,90* (221,28 BRUTTO)

Hot Wheels
• w zestawie  
10 aut  

69,99*  
(86,09 BRUTTO)

Z nim  
zwyciężysz  

w każdej bitwie!

Figurki  
Chudy  
i Mustang
• ręce i nogi  
zginane  
w stawach  

76,99* 
(94,70 BRUTTO)

Rajdowy garaż
• wielopoziomowy 
garaż z windą dla 
35 samochodzików 
oraz wyrzutnią  

159,90* 
(196,68 BRUTTO)

Movi Mistrz Zabawy
• może się poruszać w każdym 
kierunku  
• zachęca dzieci do aktywnej 
zabawy, ucząc je przestrzegania 
instrukcji, myślenia oraz 
rozwiązywania problemów, 
wspomagając przy tym rozwój 
zdolności ruchowych  

169,90* (208,98 BRUTTO)

Ambulans
• wydaje dźwięki syreny  
oraz sygnały świetlne  

32,99*  
(40,58 BRUTTO)

Wyrzutnia Nerf Elite 
Delta Trooper
• w zestawie  
12 strzałek  
• zasięg  
aż do 27 m 

HIT CENOWY

11490 *
141,33
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Wakacyjny  
kamper
• w zestawie: rozkładany kamper,  
laleczka Steffi, basen, schody,  
łóżko, wyposażenie wnętrza  

95,90* (117,96 BRUTTO)

Evi na kursie jazdy konnej
• w zestawie 15 elementów, 
m.in.: siodło do jazdy konnej, 
przeszkody do treningu  
oraz miejsce do karmienia  
konia z marchewkami  

32,90* (40,47 BRUTTO)

Lalka Anna
• w zestawie:  
lalka, ubranko i buciki  

41,99* (51,65 BRUTTO)

Masza
• lalka przebrana za misia  
• ubranko zamocowane 
na stałe  

49,99* (61,49 BRUTTO)

Pracownia wypieków
• w zestawie: lalka Barbie, wyspa kuchenna  
z piekarnikiem i 3 opakowania masy plastycznej  

129,00* (158,67 BRUTTO)

Zestaw kariera
• zestawy do zabawy prezentują znane 
zawody w zupełnie nowej odsłonie 
z tematycznie dobranymi mebelkami 
i akcesoriami, m.in.: pracownia  
malarska, sklepik spożywczy  
i laboratorium naukowe 

DZIEWCZYNEK
Dla aktywnych

Motylkowy domek
• w zestawie: domek  
na drzewie, lalka Baxi 
Butterfly, figurka motylka 
Wingrid oraz akcesoria, 
m.in.: stół, krzesełka,  
winda, hamak,  
huśtawka i balkonik  

64,99* (79,94 BRUTTO)

HIT CENOWY

7790 *
95,82

Barbie i Jednorożec Magia Świateł
• w zestawie: lalka Barbie Dreamtopia, Jednorożec, 
rożek lodowy • interaktywny jednorożec wydaje 
dźwięki, przy dotyku lśni i odtwarza melodie  

184,90* (227,43 BRUTTO)
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Dentysta
• w zestawie 5 tubek 
ciastoliny i akcesoria 
dentystyczne: szczypce, 
wiertło na baterie, 
plastikowy pacjent  

49,99* (61,49 BRUTTO)

Nie wdepnij w to!
• gra familijna  
• w zestawie:  
mata do gry, opaska 
na oczy, 4 opakowania 
ciastoliny, foremka, 
spinner oraz instrukcja 

Mata do gry w klasy
• elektroniczna mata  
z 10 polami  

94,99* (116,84 BRUTTO)

Afera u fryzjera
• w zestawie: 5 tubek 
ciastoliny, maszynka  
do strzyżenia, dwie postaci, 
grzebyk, nożyczki, ręczna 
maszynka do golenia  

59,99* (73,79 BRUTTO)

Scrabble Junior
• gra słowna  
dla najmłodszych  

69,99* 
(86,09 BRUTTO)

Prawdziwa
FRAJDA

Długie godziny

odjazdowej zabawy!

Książeczki  
dla dzieci
• różne tytuły  
• ceny 1 szt. od:  

13,49* 
(14,17 BRUTTO)

HIT CENOWY

6999 *
86,09

• Cheaters Edition  

69,90* 
(85,98 BRUTTO)

Monopoly
• Gamer  

79,90* 
(98,28 BRUTTO)

• Fortnite  

79,90* 
(98,28 BRUTTO)

Jenga
• gra 
zręcznościowa  

44,99* 
(55,34 BRUTTO)



KONSTRUKTORÓW
Dla małych
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Pokonaj  

Wielkiego Kamiennego 

Wojownika!

Lego Friends 
Atelier Emmy
• model 41365  

72,90* 
(89,67 BRUTTO)

Lego Duplo  
Moja pierwsza układanka
• model 10885  

59,99* 
(73,79 BRUTTO)

Lego  
Harry Potter
• model 75948  

239,00* 
(293,97 BRUTTO)

Lego  
Hidden Side  
Autobus Duchozwalczacz
• model 70423  

174,90* 
(215,13 BRUTTO)

Lego Friends 
Na ratunek 
żółwiom
• model 41376  

52,90* 
(65,07 BRUTTO)

Lego Friends 
Centrum 
ratunkowe  
w latarni 
morskiej
• model 41380  

174,90* 
(215,13 BRUTTO)

Lego Ninjago  
Wiertło Cole’a
• model 70669 

Lego City 
Remiza 
strażacka
• model 60215  

161,99* 
(199,25 BRUTTO)

Lego  
Ninjago 
Burzliwy  
myśliwiec 
Jaya
• model 70668  

124,99* 
(153,74 BRUTTO)

HIT CENOWY

16199 *
199,25




