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Platnost letáku: 1.3.2021-30.4.2021 nebo do vyčerpání zásob

U NÁS NAJDETE PŘES  
20 000 KUSŮ NÁBYTKU 
SKLADEM. A MÁTE TO HNED!

NEJLEVNEJSI 
NABYTEK.CZ

1

VEŠKERÉ ZBOŽÍ  
Z LETÁKU JE  

U NÁS SKLADEM!
 Pro naše věrné zákazníky máme 

VĚRNOSTNÍ PROGRAM, ve kterém 
rozdáváme slevu 5 % na další nákup. 

Objednávat můžete i po telefonu. 
Volejte 777 918 774 
nebo 558 431 217.

Většinu zboží z letáku si můžete prohlédnout 
 a vyzkoušet na naší prodejně ve Sviadnově u Frýdku-Místku.  

PRODEJNA JE OTEVŘENA v pracovní dny 8:00 - 17:00

Matrace DAGI
Sendvičová matrace • střední tuhost 
• masážní zóny • pratelný potah  
• maximální nosnost: 110 kg  
• výška matrace: 12 cm  
• pěna T25

70 x 200 cm

-37%
2 530 Kč

1 590 Kč

80 x 200 cm

-39%
2 780 Kč

1 690 Kč

90 x 200 cm

-38%
2 890 Kč

1 790 Kč

možnost na splátky: záloha 0 Kč, 11x289 Kč

140 x 200 cm

-47%
5 250 Kč

2 790 Kč

možnost na splátky: záloha 0 Kč, 11x319 Kč

160 x 200 cm

-46%
5 690 Kč

3 090 Kč

možnost na splátky: záloha 0 Kč, 11x349 Kč

180 x 200 cm

-45%
6 160 Kč

3 390 Kč

Univerzální rohová sedačka = roh lze smontovat na levý nebo pravý 
• potahová látka: baltia 96 = černá látka/černá ekokůže • 
rozměry (dxšxv): 240x135x75 cm • výška a hloubka sedu: 37x61 
cm (hloubka je bez polštářů) • prostor pro spaní: 205 x 125 cm • 
úložný prostor

Rozkládací rohová sedačka MENKET 2

240 cm

135 cm

37
 c

m

61 cm

13 370 Kč

7 990 Kč-40%
možnost na splátky:  
záloha 0 Kč, 11x799 Kč

21 180 Kč

14 490 Kč-32%
možnost na splátky:  
záloha 0 Kč, 11x1 449 Kč

Univerzální rohová sedačka ve tvaru „U“ • potahová látka: berlin 02 
(černá látka prošitá bílou a šedou nití)/madryt 1100 (černá ekokůže) 
• materiál sedáku: pěna • rozměry (dxšxv): 314x217x90 cm  
• výška sedu: 40 cm  
• prostor po rozložení na spaní: 280x134 cm

Rozkládací rohová sedačka BUNTING U

217 cm

4
0 

cm

314 cm

DVÍŘKA  
V LESKU!

-40%
10 570 Kč

6 290 Kč
možnost na splátky: záloha 0 Kč, 11x 629 Kč

Moderní obývací stěna • barva: korpus - bílá, dví řka - černý lesk  
• materiál: korpus celé sestavy a dví řka TV stolku - kvalitní LTD,  
dví řka vitrín - sklo • rozměry (šxvxh): 200x185x43 cm  
• 2x vitrína 40x105x32 cm • TV stolek 200x36x43 cm • 2x police ší ře 100 cm na závěsném panelu  
• modré LED osvětlení je součástí obývací stěny

Obývací stěna LANDRY

ZNÁTE   
Z TV
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https://www.nejlevnejsinabytek.cz/hledat/?keywords=dagi
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/hledat/?keywords=dagi
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/rohova-sedacka-bunting-cerna-latkacerna-ekokuze-p-233715.html
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/rohova-sedacka-menket-cerna-latkacerna-ekokuze-p-233241.html
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/rohova-sedacka-menket-cerna-latkacerna-ekokuze-p-233241.html
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/landry-obyvaci-stena-bilacerny-lesk-p-142433.html
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/renno-obyvaci-stena-bilacerny-lesk-p-142433.html?utm_source=letak&utm_medium=referral&utm_campaign=zari2019
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Veškeré zboží z letáku je u nás skladem! Objednávejte prostřednictvím internetu nebo po telefonu 777 918 774, 558 431 217 (pracovní dny 8:00 – 17:00) 

23 660 Kč

14 490 Kč-39%
možnost na splátky:  
záloha 0 Kč, 11x1 449 Kč

26 140 Kč

16 990 Kč-35%
možnost na splátky:  
záloha 0 Kč, 11x1 669 Kč

Rohová sedačka se záhlavníkem • levé nebo pravé provedení  
• potahová látka: malmo 90 (světle šedá látka)/malmo 95  
(tmavě šedá látka) • rozměry (dxšxv): 260 x 179  x 77/90-102 cm,  
výška sedu 40 cm, prostor pro spaní 130 x 200 cm • úložný prostor  
• jádro sedačky je tvořeno pružinovou matrací

Univerzální rohová sedačka ve tvaru „L“ = roh lze smontovat na pravý i levý  
• potahová látka: portland 95 (šedohnědá žíhaná) • zadní část sedačky  
je potažená látkou, je tedy možné postavit sedačku kdekoliv v prostoru  
•  polohovatelné hlavové opěrky • materiál: sedák - vlnité pružiny, opěradlo - polyuretanová pěna T-21, nožky - chromovaný 
plast •rozměry (dxšxv): 215x163x87 (101) cm • výška sedu 43 cm • prostor pro spaní: 190x125 cm • úložný prostor

Rozkládací rohová sedačka WILUNA Rozkládací rohová sedačka VALLEY

ČALOUNĚNÁ ZÁDA LEVÉ PROVEDENÍPOHODLNÉ  
SEZENÍ
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4
0 

cm

4
3 

cm

10
1 

cm

260 cm

215 cm

150 cm

180 cm

2
0

0 
cm

21
5 

cm

68 cm

144 cm

Rozkládací rohová sedačka ASTANA U
Univerzální rohová sedačka ve tvaru  U • potahová  látka: kornet 10 
(černá látka prošitá bí lou nití)/dolaro 08 (černá ekokůže), kornet 10 
(černá látka prošitá bí lou nití)/dolaro 511 (bí lá ekokůže), kornet 18 
(světle šedá látka)/dolaro 04 (tmavě šedá ekokůže) • materiál: vlnité 
pružiny • rozměry (dxšxv): 298x144x71 cm (výška s polštáři 85-90 cm) 
• výška sedu 41 cm • prostor pro spaní: 267x130 cm • úložný prostor 
• polštáře mají z každé strany jiný vzor

možnost na splátky:  
záloha 0 Kč, 11x1 049 Kč

10 490  Kč-41%
17 920 Kč

černá látka /černá ekokůže

POHODLNÉ  
SEZENÍ

ČALOUNĚNÁ ZÁDA

41
 c

m

71
 c

m

298 cm

možnost na splátky:  
záloha 0 Kč, 11x778 Kč

7 777  Kč-41%
13 290 Kč

černá látka /černá ekokůže

41
 c

m

68 cm

144 cm

232 cm

Rozkládací rohová sedačka ASTANA 
Univerzální rohová sedačka = roh lze smontovat na pravý i levý • potahová 
látka: kornet 10 (černá látka prošitá bílou nití)/dolaro 08 (černá ekokůže),  
kornet 10 (černá látka prošitá bílou nití)/dolaro 511 (bílá ekokůže), kornet 18 
(světle šedá látka)/dolaro 04 (tmavě šedá ekokůže) • materiál: vlnité pružiny  
• rozměry (dxšxv): 232x144x71 cm (výška s polštáři 85-90 cm)  
• výška sedu 41 cm • prostor pro spaní: 200x132 cm • úložný prostor 
• polštáře mají z každé strany jiný vzor

www

světle šedá látka/tmavě šedá ekokůže

www

černá látka/bílá ekokůže

CENOVÁ 
BOMBA

ZNÁTE   
Z TV

ČALOUNĚNÁ ZÁDA

POHODLNÉ  
SEZENÍ

Obývací stěna BRIXTON
Moderní obývací stěna • barva: dub sonoma nebo bílá  
• materiál: lamino • rozměry (šxvxh): TV stolek s výklopy  
176x30x40,2 cm,  vitrína 59,3x115x30,6 cm,  vitrína na zavěšení  
59,3x113x30,6 cm, police 102x16x17 cm  • LED osvětlení není v ceně

možnost na splátky:  
záloha 0 Kč, 11x449 Kč

4 490  Kč-45%
8 190 Kč

Univerzální rohová sedačka = roh lze smontovat na pravý i levý 
 • potahová látka: mikro 1024 = tmavě šedá látka/dolaro08  = černá 
ekokůže, mikro 0027 = tmavě šedá látka/dolaro 511 = bílá ekokůže.  
• zadní část sedačky je potažená látkou, je tedy možné postavit sedačku 
kdekoliv v prostoru • materiál: vlnité pružiny • rozměry (dxšxv): 
240x144x71 cm (výška s polštáři 80-86 cm) • výška sedu 41 cm  
• prostor pro spaní: 200x118 cm • úložný prostor

Rozkládací rohová sedačka DAKAR

ČALOUNĚNÁ ZÁDA POHODLNÉ  
SEZENÍ

144 cm

71
 c

m

41
 c

m

47 cm

14 030 Kč

7 990 Kč-43%
možnost na splátky:  
záloha 0 Kč, 11x799 Kč

240 cm

tmavě šedá  látka/bílá  ekokůže

10 900 Kč 

5 999    Kč-45%
možnost na splátky:  
záloha 0 Kč, 11x600 Kč

12 360 Kč 

7 990    Kč-35%
možnost na splátky:  
záloha 0 Kč, 11x799 Kč

• materiál: LTD • součástí každé skříňky je korpus, dví řka, úchyty a také 
pracovní deska (tloušťka 32 mm), která je barevně sladěná s dekorem 
dví řek • na skříňku pod dřez se pracovní deska nedodává! Vychází se 
z předpokladu, že zde bude umístěn celoplošný dřez 80x60 cm • dřez, 
spotřebiče a dekorace nejsou v ceně

Kuchyně v klasickém stylu o délce 180 cm (dolní řada)/240 cm 
(horní řada) • barva: korpus – bílá, dví řka - bříza • hloubka 
skříněk: dolní 48 cm, horní 32 cm • materiál - LTD (lamino), MDF 
• skříňky se mohou sestavit dle potřeb klienta • pracovní deska, 
dřez a spotřebiče nejsou v ceně • přední sokl je v ceně

Kuchyně JAMISON 180/240 cm Kuchyně FRANASTA 180/240 cm

dub sonomabílý lesk/šedý wolfram
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Komoda MARIANA Věšák MARIANA 

7 770 Kč 

4 690    Kč-40%
možnost na splátky:  
záloha 0 Kč, 11x469 Kč

Stěna v příjemné kontrastní  
barevné kombinaci 
• barva: korpus - jasan šimo tmavý,  
dví řka - jasan šimo světlý 
• sestava obsahuje (šxvxh): 
zrcadlo: 40x112x2 cm, věšák: 80x142x15 cm, 
komodu: 40x87x38 cm, botník: 80x55x38 cm, 
skříň: 40x202x38 cm 
• celkové rozměry (šxvxh): 160x202x38 cm 
• materiál: LTD lamino, plastové úchyty

Předsíňová stěna MARIANA

Skříň MARIANA 1D 
-33% 2 540 Kč

1 690 Kč
-33% 1 110 Kč

740 Kč

Zrcadlo MARIANA 
-33% 1000 Kč

670 Kč

Botník MARIANA 
-36% 1 360 Kč

890 Kč

-36% 1 390 Kč

890 Kč

Moderní předsíňová stěna  
• barva: bílý mat/černý mat nebo dub sonoma/bílá  
• materiál LTD • rozměry (šxvxh): 97,5x180x25 cm

3 160 Kč

1 990 Kč-37%
Předsíňová stěna DELMAR

ZNÁTE   
Z TV

ZÁRUKA

LET
5

možnost na splátky:  
záloha 0 Kč, 11x599 Kč

5 990  Kč-43%
10 450 Kč

možnost na splátky:  
záloha 0 Kč, 11x679 Kč

6 790  Kč-40%
11 310 KčŠatní skříň TABARI VI Šatní skříň GAMBA S

Šatní skříň s posuvnými dveřmi a zrcadlem • barva: bílý mat nebo dub 
sonoma • rozměry (šxhxv): 150x58x200 cm •materiál: laminovaná 
deska o tloušťce 16 mm, hrany ABS, hliníkové kolejnice Sevroll

Šatní skříň s vlnitým zrcadlem • barva: dub sonoma nebo bílá  
• rozměry (šxhxv): 180x58x215 cm • materiál: laminovaná deska o 
tloušťce 16 mm, hrany ABS, hliníkové kolejnice Sevroll

dub sonoma dub sonomabílá bílá

světle šedá látka /tmavě šedá ekokůže

www

černá látka/bílá ekokůže

www

tmavě šedá  látka/černá  ekokůže 
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wenge/dub sonoma

www

bílý lesk

www

bílý mat/černý mat
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https://www.nejlevnejsinabytek.cz/satni-skrin-tabari-bily-matzrcadlo-p-217834.html
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/predsinova-stena-delmar-sonomabila-zaruka-p-175354.html
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/predsinova-stena-sonomabila-p-175354.html?utm_source=letak&utm_medium=referral&utm_campaign=zari2019
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/kuchyne-jamison-180240-korpus-wengedvirka-sonoma-p-224401.html
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/kuchyne-jamison-180240-korpus-bilydvirka-bily-lesk-sedy-wolfram-p-224402.html
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/rohova-sedacka-valley-sedohneda-p-233703.html
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/hledat/?keywords=Rohov%E1+seda%E8ka+WILUNA+se+z%E1hlavn%EDkem%2C+l%E1tka+sv%ECtle+%9Aed%E1%2Ftmav%EC+%9Aed%E1
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/rohova-sedacka-dakar-tmave-seda-latkabila-ekokuze-p-221346.html
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/rohova-sedacka-astana-cerna-latkacerna-ekokuze-p-224208.html
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/rohova-sedacka-astana-cerna-latkacerna-ekokuze-p-221342.html
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/rohova-sedacka-astana-svetle-seda-latkatmave-seda-ekokuze-p-221343.html
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/rohova-sedacka-astana-cerna-latkabila-ekokuze-p-221344.html
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/rohova-sedacka-astana-svetle-seda-latkatmave-seda-ekokuze-p-224219.html
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/rohova-sedacka-astana-cerna-latkabila-ekokuze-p-224212.html
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/rohova-sedacka-dakar-tmave-seda-latkacerna-ekokuze-p-221341.html
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/mariana-jasan-simo-c-93_4021_7921_7923.html
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/kuchyne-jamison-180240-korpus-wengedvirka-sonoma-wenge-p-224398.html
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/kuchyne-jamison-180240-korpus-bilydvirka-bily-lesk-p-224400.html
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/predsinova-stena-delmar-bily-matcerny-zaruka-p-177614.html
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/predsinova-stena-bily-matcerny-p-177614.html?utm_source=letak&utm_medium=referral&utm_campaign=zari2019
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/satni-skrin-gamba-sonomazrcadlo-p-231520.html
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/satni-skrin-tabari-sonomazrcadlo-p-217854.html
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/satni-skrin-gamba-bilazrcadlo-p-231522.html
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/obyvaci-stena-brixton-sonoma-p-224177.html
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/obyvaci-stena-brixton-bila-p-224183.html
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/kuchyne-franasta-180240-bilabriza-p-239549.html
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B. TELEFONICKY
Využijte naše zákaznické centrum: 
777 918 774, 558 431 217  
(v pracovní dny 8:00 – 17:00) 

A. PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU 
Využijte celé ší ře našeho sortimentu (přes 30 000 položek !)  
a nakupujte se všemi výhodami, které nakupování na stránkách  
www.nejlevnejsinabytek.cz přináší !

Dodání zboží 
Dodání probíhá do 4 pracovních dnů 
od objednávky v případě, že je zboží 
skladem. Pokud nábytek skladem není, 
je termín dodání 5-20 pracovních dnů. 
Zboží rozesí láme přepravní společností 
po celé České republice. Nabízíme 
i možnost osobního odběru. Vyzkoušení 
vystaveného zboží je možné na naší 
prodejně ve Sviadnově (okres  
Frýdek-Místek, Ostravská 843)  
v pracovních dnech 8:00 – 17:00.

Za případné tiskové chyby v letáku neručíme.

OBJEDNÁVEJTE SNADNO A RYCHLE ! www.nejlevnejsinabytek.cz

PLATBA A DOPRAVA
typ platby / hodnota 

objednávky
do 1 000 Kč 

vč. DPH
1 001 - 2 000 Kč  

vč. DPH 
2 001 - 10 000 Kč 

vč. DPH 
od 10 001 Kč 

vč. DPH

Dobírka 149 Kč 249 Kč 349 Kč 50 Kč

Bankovní  převod 99 Kč 199 Kč 299 Kč ZDARMA

Essox (objednávky nad 2000 Kč) - - 299 Kč ZDARMA

Platební  karta online 99 Kč 199 Kč 299 Kč ZDARMA

Hotově (osobní  odběr) ZDARMA ZDARMA ZDARMA 5 % SLEVA z ceny zboží

Platební  karta (osobní odběr) ZDARMA ZDARMA ZDARMA 5 % SLEVA z ceny zboží

Twisto 99 Kč 199 Kč 299 Kč ZDARMA

NAVŠTIVTE NÁS  
NA FACEBOOKU
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Postel NEJBY 90x198 cm
ČESKÝ VÝROBEK! • celočalouněná postel v látce 
146 černo-bílo-šedé se vzorem vlnek • variace vzoru 
dle střihu látky • pružinová matrace • mechanicky 
polohovatelná část pod nohama a hlavou • úložný 
prostor s odvětráváním • rozměr ložné plochy 
(šxdxv): 90x198x42 cm • seřiditelné lamely 
v bederní části • nosnost 130 kg

6 150 Kč

4 490 Kč-27%
možnost na splátky:  
záloha 0 Kč, 11x449 Kč

Ložnicová sestava v barvě dub sonoma/bílá • materiál: LTD (lamino), plastové úchyty  
• rozměry (šxhxv): - šatní skříň: 201x58x214 cm, komoda: 103x40x92 cm, noční stolek: 
51x37x45,5 cm, postel: 186x204x85 cm, ložná plocha postele 180x200 cm, postel je dodávána 
 s roštem, matraci je třeba dokoupit • jednotlivé díly lze koupit samostatně • v ceně ložnice 
jsou 2 kusy nočních stolků • postel můžete koupit také v rozměru 166x204x85 cm za cenu  
3 390 Kč, ložná plocha postele 160x200 cm, postel je dodávaná s roštem 

 22 790 Kč 

15 490    Kč-32%
možnost na splátky: záloha 0 Kč, 11x1 549 Kč

2 390,-

8 490,-

1 290,- 
cena za 2 ks 3 690,-

Ložnice KABIR 2

144,5 cm204,3 cm

74
,2

 c
m

5 350 Kč 

3 190    Kč-40%
možnost na splátky:  
záloha 0 Kč, 11x319 Kč

Postel v barvě bílá nebo dub sonoma • materiál: lamino  
• rozměr (šxdxv): 144,5x204,3x74,2 cm, ložná  plocha postele 
140x200 cm • postel obsahuje 2 šuplíky (lze je použít i na opačné 
straně) • v ceně postele není rošt ani matrace  
• do postele patří rošt v pevném rámu

Postel LETENYE 140x200 cm

ZNÁTE   
Z TV

bílá  

Elegantní postel v kombinaci kovu a dřeva • rozměry (šxdxv): 
185x210,5x91,5 cm • ložná plocha postele 180x200 cm  
• materiál: masivní dřevo/kov • barva: třešen antická/černý kov 
• rošt je v ceně• dodáváno bez matrace

Postel NEJBY 180x200 cm s roštem 

-37%
6 620 Kč

4 190   Kč
možnost na splátky:  
záloha 0 Kč, 11x419 Kč

185 cm

210,5 cm 91
,5

 c
m

skříňka dolní 40 cm, 
levá nebo pravá  
(šxvxh): 40 x 82 x 47 cm
(40 x 85,2 x 60 cm)
1 370 Kč

skříňka dolní 50 cm,  
levá nebo pravá 
(šxvxh): 50 x 82 x 47 cm
(50 x 85,2 x 60 cm)
1 540 Kč

skříňka na  
vestavěnou troubu 
(šxvxh): 60 x 82 x 49,5 cm
(60 x 85,2 x 60 cm)
1 540 Kč

skříňka pod dřez 80 cm 
(šxvxh): 80 x 82 x 47 cm 
1 710 Kč

skříňka dolní  
3 šuplíky 40 cm 
(šxvxh): 40 x 82 x 47 cm
(40 x 85,2 x 60 cm)
1 880 Kč

skříňka dolní 60 cm
(šxvxh): 60 x 82 x 47 cm
(60 x 85,2 x 60 cm)
1 970 Kč

skříňka dolní 80 cm
(šxvxh): 80 x 82 x 47 cm
(80 x 85,2 x 60 cm)
2 140 Kč

skříňka dolní roh. 100,  
levá nebo  pravá
(šxvxh): 100 x 82 x 47 cm
(100 x 85,2 x 60 cm)
2 230 Kč

skříňka 195 cm,  
levá nebo  pravá
(šxvxh): 50 x 195 x 57,5 cm 
3 450 Kč

skříňka horní 60 cm
(šxvxh): 60 x 57,3 x 30,5 cm 
1 110 Kč

skříňka horní 80 cm 
(šxvxh): 80 x 57,3 x 30,5 cm 
1 280 Kč

skříňka horní 40 cm
(šxvxh): 40 x 57,3 x 30,5 cm
940 Kč

skříňka horní rohová 
(šxvxh): 60 x 57,3 x 60 cm 
1 450 Kč

vitrína 80 cm 
(šxvxh): 80 x 57,3 x 30,5 cm 
1 540 Kč

10 900 Kč

5 990    Kč-45%
možnost na splátky: záloha 0 Kč, 11x599 Kč

•  barva: korpus: wenge, dví řka horních skříněk: dub sonoma, dví řka dolních 
skříněk: dub sonoma s ozdobnou lištou wenge, pracovní deska: dub sonoma 

• materiál: LTD 
•  součástí každé skříňky je korpus, dví řka, úchyty a také pracovní deska

(tloušťka 32 mm), která je barevně sladěná s dekorem dví řek 
•  na skříňku pod dřez se pracovní deska nedodává! Vychází se z předpokladu, 

že zde bude umístěn celoplošný dřez 80x60 cm
• dřez, spotřebiče a dekorace nejsou v ceně
• rozměry uvedené v závorce jsou včetně pracovní desky

Oboustranný dřez - dřezovou nádobu lze umístit vpravo 
i vlevo • rozměr dřezové nádoby: 340x400x150 mm 
• materiál: Cr Ni 18/10 • tloušťka: 0,6 mm - 0,68 mm

Kuchyně JAMISON 180/240 cm

Celoplošný dřez BENEDICT

B. TELEFONICKY
Využijte naše zákaznické centrum:
777 918 774, 558 431 217
(v pracovní dny 8:00 – 17:00) 

A. PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU
Využijte celé ší ře našeho sortimentu (přes 30 000 položek !) 
a nakupujte se všemi výhodami, které nakupování na stránkách
www.nejlevnejsinabytek.cz přináší !

Dodání zboží 
Dodání probíhá do 4 pracovních dnů 
od objednávky v případě, že je zboží 
skladem. Pokud nábytek skladem není, 
je termín dodání 5-20 pracovních dnů. 
Zboží rozesí láme přepravní společností 
po celé České republice. Nabízíme 
i možnost osobního odběru. Vyzkoušení 
vystaveného zboží je možné na naší 
prodejně ve Sviadnově (okres  
Frýdek-Místek, Ostravská 843)  
v pracovních dnech 8:00 – 17:00.

Za případné tiskové chyby v letáku neručíme.

OBJEDNÁVEJTE SNADNO A RYCHLE ! www.nejlevnejsinabytek.cz

PLATBA A DOPRAVA
typ platby / hodnota 

objednávky
do 1 000 Kč 

vč. DPH
1 001 - 2 000 Kč  

vč. DPH 
2 001 - 10 000 Kč 

vč. DPH 
nad 10 001 Kč 

vč. DPH

Dobírka 149 Kč 249 Kč 349 Kč 50 Kč

Bankovní  převod 99 Kč 199 Kč 299 Kč ZDARMA

Essox (objednávky nad 2000 Kč) - - 299 Kč ZDARMA

Platební  karta online 99 Kč 199 Kč 299 Kč ZDARMA

Hotově (osobní  odběr) ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Platební  karta (osobní odběr) ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Twisto 99 Kč 199 Kč 299 Kč ZDARMA

NAVŠTIVTE NÁS  
NA FACEBOOKU

skříňka horní 50 cm 
(šxvxh): 50 x 57,3 x 30,5 cm 
1 020 Kč

skříňka nad digestoř 50 cm 
(šxvxh): 50 x 30 x 30,5 cm 
680 Kč

skříňka nad digestoř 60 cm 
(šxvxh): 60 x 30 x 30,5 cm 
770 Kč

Všechny skříňky v barvě dub sonoma SKLADEM! K dodání jakákoliv sestava dle výběru zákazníka ihned! 

2 210 Kč

1 590 Kč-28%

ELEKTRONICKÝM LETÁKEM ŠETŘÍME PŘÍRODU

www

www

90 cm

198 cm

42
 c

m

ÚLOŽNÝ PROSTORČESKÝ 
VÝROBEK

dub sonoma

www

https://www.nejlevnejsinabytek.cz/letenye-postel-140x200-bila-p-185098.html
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/nejby-postel-180x200-rostem-masivkov-tresen-anticka-p-226753.html
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/kabir-sonomabila-c-82_7320_8561.html
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/cernobiloseda-calounena-postel-nejby-90x198-p-230846.html
https://www.facebook.com/Nejlevnejsinabytekcz/
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/letenye-postel-140x200-sonoma-p-185090.html

