
VELKÝ VÝBĚR DÁRKŮ 
za Vaši objednávku více 
na www.p4o.cz
a Vaši objednávku víc

na www.p4o.cz

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Nárok na dárky vzniká úplným uhrazením ceny. Bonusový program neplatí pro zákazníky  
s individuálním cenovým programem. Obrázky jsou ilustrační. Neručíme za tiskové chyby. Produkty s akční cenou do vyprodání zásob. www.p4o.cz

Kopírovací papír UniCopy
formát A4 • 80 g • 500 listů v balení • pro každodenní použití • pro kopírování 

i tisk • 5 balíků v krabici  

Obj. kód: 118 500 (bal.)

Obj. kód: 421 570

3 krabice =
Diář Rok podle Dary 2019 - 

Dara Rolins

Kopírovací papír Xerox Transit
formát A4 • 80 g • 500 listů v balení • pro každodenní 

použití • pro kopírování i  tisk • bezproblémová 

průchodnost stroji • 5 balíků v krabici

Obj. kód: 112 068 (bal.)

týdenní diář 13 x 21 cm • autorka v  diáři představuje 
své postřehy, rady, tipy na  zdravý životní styl • texty 
jsou napsané s nadhledem a jsou doplněny o atraktivní 
fotografi e a  ilustrace • chybět nesmí ani recepty 
a „vychytávky“, jako například nepostradatelné zrcátko 
a sada motivačních samolepek    

TOP NABÍDKAlistopad - prosinec 2018
OBJEDNÁVKY NA 800 136 328

Kalendáře a diáře 2019
sleva 20 %  

       Vše na e-shopu www.p4o.cz

6 krabic = Kosmetické kazety

Nivea Women 
tělové mléko 400ml • sprchový gel 
250 ml • kuličkový antiperspirant 
50 ml • Labello na rty 4,8g

Obj. kód: 421 402 Obj. kód: 421 571

nebo

ObObObj kkkóódóó : 4221111 57

Nivea Men
balzám po  holení 100ml • gel 
na  holení 200ml • kuličkový 
antiperspirant 50ml • Labello 
na rty 4,8g     

Obj. kód: 421 409

...arabští věštci a básníci považovali žirafy 
pro jejich jemné rysy a křehkost za královny zvířat? 

Žirafy spí pouze 10 až 120 minut denně. 
To je mezi zvířaty jedna z nejkratších dob spánku. 

Spánek se navíc dělí na několik fází,
z nichž každá trvá většinou jen pět minut. 

VELKÝ VÝBĚR DÁRKŮ
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...slon při narození váží okolo 100 kg a dožívá se 60 až 70 let?

Největší exemplář z Angoly vážil 12 tun. Sloni si dokonale pamatují své migrační trasy, 
í

vzpomenou si na vzhled krajiny a mají neuvěřitelnou sociální paměť.
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Když sloní rodině pustili nahrávku s hlasem jejího člena, který před dvěma lety

uhynul, seskupila se kolem reproduktoru a odpovídala na jeho volání.

...slon při narození váží okolo 100 kg a dožívá se 60 až 70 let?
Největší exemplář z Angoly vážil 12 tun. Sloni si dokonale pamatují své migrační trasy, 

vzpomenou si na vzhled krajiny a mají neuvěřitelnou sociální paměť. 

Víte, že

Veškeré uvedené hodnoty objednávek jsou bez DPH. Na objednávku uveďte prosím objednací kód vybraného dárku. Pokud jej neuvedete, obdržíte dárek dle našeho výběru.Vyhrazujeme si právo poskytnout dárek pouze odběrateli, který má vůči naší společnosti uhrazeny veškeré závazky.

VYBERTE SI SVŮJ DÁREK PODLE SVÉ OBJEDNÁVKY!

www.partner4office.cz

NYNÍ SE NÁKUPY VYPLATÍ!!!VYPLATÍ!!!

OBJEDNÁVKA nad 2000 K  bez DPH - výb r z dárk :

OBJEDNÁVKA nad 4000 K  bez DPH - výb r z dárk :

Čaj ovocný - 421 343  /  Mandle v čokoládě - 421 459Tříbarevná vonná svíčka - 421 400

Káva Tenoria-čerstvě pražená 250 g - 421 525
Minutka Mlýnek Lamart - 421 565   /   Louskáček na ořechy - 421 566 

OBJEDNÁVKA nad 7000 K  bez DPH - výb r z dárk : OBJEDNÁVKA nad 10000 K  bez DPH - výb r z dárk :

Bohemia Sekt 0,7 l - 421 463  /  Brusinkový mini mix 270 g - 421 567
Gumicuk 8 ks Fieldmann - 421 568

Auto na dálkové ovladání Mercedes - 421 569Aromalampa Bolsius ACCENTS + vosk - 421 537

OBJEDNÁVKAO A nad 2000 d K bez DPH -H vý- 421 343 / Mandle v čokoládě - 421 45
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d 4000d K DPH  H výb r z dárk ::
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VKA d 7000d K
OBJEDNÁVKA d 10000d KKK

PODZIMNÍ NABÍDKA1. 10. - 31. 12. 2018
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Když sloní rodině pustili nahrávku s hlasem jejího člena, který před dvěma lety

uhynul, seskupila se kolem reproduktoru a odpovídala na jeho volání.
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Sledujte kvartální 
nabídku na 
www.p4o.cz        

Víte, že

SKVĚLÁ 
CENA !
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1 kus = 
Sanytol na 
podlahu 5 l  
zdarma

1 kus = 
Sanytol na
podlahu 5 l  
zdarma

SLEVA 10% !
SLEVA 15% !

Samolepicí bloky R-330 6SS Zásobník PRO černý na Z bločkyZásobník PRO černý na Z bločky

Pořadač katalogový s přední a hřbetní kapsouPořadač katalogový s přední a hřbetní kapsouSkartovačka Dahle PaperSAFE®® 22084 22084

Skartovačka Dahle PaperSAFE®® 22114 22114
Popisovač STABILOPopisovač STABILO®® Pen 68 metallic Pen 68 metallic

rozměry 76 x 76 mm • silně lepicí • typ „Z“ • vhodné 

pro zásobníky na Z bločky • 6 bločků po 90 lístcích

zásobník na „Z“ bločky 76 x 76 mm (R330) • balení obsahuje 

silně lepicí bloček v kanárkově žluté barvě • 90 lístků  

formát A4 • čtyřkroužková mechanika • celoplastový povrch • barevná povrchová úprava • průhledná kapsa na přední 

straně • kapsa na hřbetu na popisky • praktické na katalogy, ceníky, prezentaci či zakládání dokumentů

vhodná pro domácí použití nebo malou kancelář • příčný 

řez 4 x 45 mm • šíře vstupu 226 mm • kapacita skartace 

8 listů 80 g • skartace kancelářských a sešívacích sponek 

• příležitostná skartace kreditních karet a  CD • objem 

odpadní nádoby 25 l • praktická funkce automatického 

spuštění a zastavení • komfortní funkce obousměrného 

chodu pro ruční řízení • automatické zastavení motoru 

• dvě samostatné řezné jednotky a  nádoby na  odpad • 

snímatelná horní část pro jednoduché vyprazdňování 

nádoby na  odpad • certifi kováno dle NBÚ - stupeň 2 • 

rozměry 420 x 345 x 250 mm

vhodná do  kanceláří k  psacímu stolu • příčný řez 4 

x 48 mm • šíře vstupu 230 mm • kapacita skartace 

10 listů 80 g • skartace kancelářských a  sešívacích 

sponek • příležitostná skartace kreditních karet 

a  CD • objem odpadní nádoby 28 l • integrovaná 

světelná závora s  automatickou funkcí spuštění/

zastavení • komfortní funkce obousměrného 

chodu pro ruční řízení • optický indikátor vytížení 

přístroje s  funkcí automatického zpětného chodu • 

elektronický ukazatel naplněnosti nádoby na odpad 

• automatické zastavení motoru • dvě samostatné 

řezné jednotky a  nádoby na  odpad • energeticky 

úsporný standby režim • kolečka pro lepší mobilitu 

přístroje • certifi kováno dle NBÚ - stupeň 2 • rozměry 

570 x 375 x 280 mm

prémiový vláknový popisovač v  metalických odstínech • vysoká viditelnost na  světlém a  zejména tmavém papíře                       

a kartonu • náplň na vodní bázi bez zápachu • odolný hrot medium s šíří stopy 1 mm pro přesné psaní a dekorování • 

perfektní  pro speciální příležitosti – pozvánky, vánoční karty, přání, jmenovky, menu, přáníčka • okamžitě připravený 

k použití – není potřeba zatřepat ani rozepsat • uchovávejte popisovač vodorovně • v sadě 2x stříbrná

3 kusy = Náušnice malé 
kulaté s křišťálem Swarovski 
v dárkovém sáčku zdarma

Obj. kód: 119 466

Obj. kód: 159 396

Obj. kód: 401 706

DÁREK 402 183

  22900Akční cena 
(Kč/sada)

DÁREK 402 178 - 182

    3900Akční cena 
(Kč/ks)

Obj. kód: 119 313 Bangkok
Obj. kód: 119 314 Bora Bora 
Obj. kód: 401 999 Rio
Obj. kód: 119 521 Miami

stcích

SS

76 mm 76 mm

SUPER
L E P Í C Í

6x90
lístků

333 kusy Ná š33 kDÁREK

29800Akční cena 
(Kč/bal.)

76 mm 76 mm
90

lístků

 • 90 lístků  

Obj. kód: 402 178 Ks  
Obj. kód: 402 179 Ks  
Obj. kód: 402 180 Ks  
Obj. kód: 402 181 Ks  
Obj. kód: 402 182 Ks  
Obj. kód: 402 183 sada 6 Ks

4 kusy 
nebo 1 sada = 
Kuličkové pero 
Stabilo® 
Pointball® 
modré zdarma

da = 
ové pero 

DÁREK
AkA

NOVINKA !

Obj. kód mechanika  šíře hřbetu  kapacita  barva  Cena (Kč/Ks)
122 014 D15 20 mm 130 listů černá 76,00  68,00
122 015 D15 20 mm 130 listů modrá 76,00  68,00
122 013 D15 20 mm 130 listů bílá 76,00  68,00
122 017 D20 35 mm 175 listů černá 81,00  73,00
122 018 D20 35 mm 175 listů modrá 81,00  73,00
122 016 D20 35 mm 175 listů bílá 81,00  73,00
125 018 D25 40 mm 230 listů černá 81,00  73,00
125 019 D25 40 mm 230 listů modrá 81,00  73,00 
125 017 D25 40 mm 230 listů bílá 81,00  73,00

4 kroužky

DÁREK

 27500Akční cena 
(Kč/ks)

14 ks

35 l 1,9 x 15  
mm

8 ks

25 l 4 x 45 
mm

  237000Akční cena 
(Kč/ks)

279000Katalogová
cena (Kč/ks)

14 ks

35 l 1,9 x 15  
mm

10 ks

28 l 4 x 48 
mm

  529000Akční cena 
(Kč/ks)

DÁREK

www.partner4offi ce.cz
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Nárok na dárky vzniká úplným uhrazením ceny. 

ČESKÝ TĚŠÍN | HRADEC KRÁLOVÉ | PARDUBICE | PLZEŇ | PRAHA | ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

PARTNER CZECH s.r.o., Lipová 1986, 737 01 Český Těšín, Tel.: 558 745 201, Fax: 558 711 660, E-mail: partner@p4o.cz

TOP NABÍDKA 
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OdO šťavňov pač Philips
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Kufr na kolečkách

Leitz Complete
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Krabice Leitz MyBox

Výrobky zařazené do kampaně 
najdete na www.p4o.cz
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Gelové pero EnerGel v krabičceGelové pero EnerGel v krabičceSouprava Cayman BRSouprava Cayman BR

Zvýrazňovač BossZvýrazňovač Boss®® ORIGINAL Pastel ORIGINAL Pastel

gelové pero v celokovovém elegantním provedení • rychleschnoucí 

energelová náplň • modrý inkoust (černé a  zlaté pero), černý 

inkoust (stříbrné pero) • stopa 0,7 mm • zdrsněný grip pro pohodlné 

psaní • dárková krabička  

jedinečná designová klasika od roku 1971 v 6 nových pastelových barvách • Anti-Dry-Out 

technologie: 4 hodiny ochrany proti vysychání • zkosený hrot v šíři 2 - 5 mm • 10 ks v balení 

• sada 15 ks obsahuje 9 fl uorescenčních a 6 pastelových barev  

souprava celokovového kuličkového pera a rolleru • kuličkové pero 

s otočným mechanismem • roller s víčkem • vyměnitelná náplň typ 

F-Parker 0,7 mm (kuličkové pero) • Ceramic 0,5 mm (roller) • modrý 

inkoust • luxusní dárková krabička  

Obj. kód: 199 467
Obj. kód: 199 468
Obj. kód: 198 066

Obj. kód: 193 765

3 kusy = 
Voňavá 
vánoční 
svíčka   
zdarma

DÁREK

  19000Akční cena 
(Kč/sada)

NOVINKA

  18900Akční cena 
(Kč/sada)NOVINKA !

10ks

5

2-5  mmObj. kód: 198 186 Ks
Obj. kód: 198 187 Ks
Obj. kód: 198 189 Ks
Obj. kód: 198 188 Ks
Obj. kód: 198 185 Ks
Obj. kód: 198 190 Ks
Obj. kód: 198 191 sada 4 Ks
Obj. kód: 198 192 sada MINI 3 Ks
Obj. kód: 198 283 sada 15 Ks 

4 kusy nebo 1 sada = 
Kuličkové pero 
Stabilo® Pointball® 
modré zdarma

ad

al

da = 

l®

DÁREK 198 191

  11900Akční cena 
(Kč/sada)

DÁREK 198 192

  9000Akční cena 
(Kč/sada)

DÁREK 198 186-90

  2900Akční cena 
(Kč/ks)39900Akční cena 

(Kč/sada)

47300Katalogová cena 
198 283 (Kč/sada)

Sada 15 Ks - 

Skvělá cena !

www.partner4offi ce.cz
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Nárok na dárky vzniká úplným uhrazením ceny. 
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PARTNER CZECH s.r.o., Lipová 1986, 737 01 Český Těšín, Tel.: 558 745 201, Fax: 558 711 660, E-mail: partner@p4o.cz
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Baterie alkalické Varta LONGLIFE Power

Papír toaletní JumboPapír toaletní Jumbo

Autokosmetika Q-Power Směs do ostřikovačů zimní

Lepicí páska Pritt už nikdy nůžky

alkalické baterie (alkali-mangan) • 

spolehlivá energie pro přístroje s vysokou 

spotřebou energie jako jsou např. hračky, 

PC příslušenství, svítilny, fotoaparáty, 

blesky, přehrávače •  12 ks v balení

lehce odtrhnutelná lepicí páska • šíře 

19 mm • návin 25 m • na lepení dárků 

• nejsou třeba nůžky • transparentní    

toaletní papír do zásobníku • celulóza • dvouvrstvý 

• perforovaný • 6 ks v balení

autošampon a rozmrazovač skel objem 500 ml zimní -20°C • objem 5 l

Obj. kód: 402 184 LR03-AAA (1,5V)
Obj. kód: 402 185 LR06-AA (1,5V)
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Lepicí páska Pritt už nikdy nůžkyLepicí páska Pritt už nikdy nůžky
lehce odtrhnutelná lepicí páska • šíře 

19 mm • návin 25 m • na lepení dárků 

• nejsou třeba nůžky • transparentní    

Korekční strojek Pritt Refi ll Roller
návin 12 m • váleček na  hrotu zaručuje lehký posun pásky s  přesným 

namířením na  korekci, což je základní potřeba uživatele • obousměrná 

korekce vhodná i pro leváky • fl exibilní hrot umožňuje hladkou aplikaci 

přizpůsobením se úhlu aplikace • ochranný kryt pro dlouhodobé využití  

šíře 5 mm • návin 6 m • jednorázový • opravený text lze 

okamžitě přepsat • malý a praktický korekční roller – vejde se 

do penálu • čistá a přesná aplikace • na kopiích nezanechává 

stíny ani okraje • bez rozpouštědel • mix barev     

3 kusy strojků nebo 
6 kusů náplní = Persil 300 g 
zdarma

3 balení = 
Kuchyňské role 
Perfex  zdarma

g 

Obj. kód typ  šíře    Cena (Kč/Ks)
172 074 strojek 4,2 mm 98,00
172 075 strojek 6 mm 98,00
172 076 náplň  4,2 mm 67,00
172 077 náplň 6 mm 67,00

návin 12 m

6 kusů n

un pásky s  přesným 

atele • obousměrná 

uje

lou

ele • obousměrná 

e hladkou aplikaci

uhodobé využití 
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trojst333 kusy s

    Flexibilní  hrot

  Váleček na hrotu

    O
bousměrná korekce

Korekční strojek Pritt MicroRolly

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
174 027 36,00

text lze 

– vejde se

anechává 

MicroRollyMicroRolly
návin 6 m

Lepicí tyčinka Pritt
lepí papír, karton, fotografi e • neobsahuje rozpouštědla 

• vyrobena z  90% obnovitelných materiálů  • nová 

vylepšená receptura  

ůů

Lepicí tyčinka PrittLepicí tyčinka Pritt
lepí papír, karton, fotografi e • neobsahuje rozpouštědla 

• vyrobena z  90% obnovitelných materiálů  • nová 

vylepšená receptura  

10 kusů 170 071 
nebo 5 kusů
170 072 = Persil 
300 g zdarma

Obj. kód hmotnost  Cena (Kč/Ks)
170 071 20 g 29,00
170 072 40 g 47,00

NOVINKA !

NOVINKA

 13800Akční cena 
(Kč/bal.)

Výhodné balení!

návin 25 m

2
vrstvy

6ks

12ks

Obj. kód průměr   návin  Cena (Kč/bal.)
310 602 190 mm 120 m 169,00  159,00
310 605 230 mm 180 m 239,00  224,00
310 608 280 mm 260 m 379,00  356,00

Obj. kód: 310 358  autošampon - sleva 10%
Obj. kód: 310 359  autohouba -  sleva 10%
Obj. kód: 402186  rozmrazovač skel - NOVINKA

Obj. kód: 310 381

Obj. kód: 174 030

NOVINKA !
SLEVA 10% !

NOVINKA

  4900Akční cena 
(Kč/ks)  4900Akční cena 

(Kč/ks)

5500Katalogová 
cena (Kč/ks)

  4500Akční cena 
(Kč/ks)

5300Katalogová 
cena (Kč/ks)

  11900Akční cena 
(Kč/ks)

14900Katalogová 
cena (Kč/ks)

  2900Akční cena 
(Kč/ks)

3200Katalogová 
cena (Kč/ks)

SLEVA 20% !

SLEVA 15% !SLEVA 6% !

www.partner4offi ce.cz
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Nárok na dárky vzniká úplným uhrazením ceny. 
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