
KOMBINOVANÝ SERVIS „BLOSSOMS“, čínský porcelán 30-dielny 44,99 
HRNČEK NA KÁVU 1,49 MISKA 1,49 (71360292/01-03)

SADA KERAMICKÝCH NOŽOV „JOCHEN“, 3-dielna sada, keramika/plast, 
hladká čepeľ, Dĺžka: 27,7 + 21 + 18 cm 9,99 (47570005)

SADA POHÁROV „CONNY“, 
rôzne farby, sklo, 3ks, V: 13,8 
cm 2,99  cena v akcii za 1 ks 
0,498,- (87170006)
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4499
namiesto 69,90**

Kombinovaný servis, 
30-dielny

-35%

299
Poháre 3ks/bal

Mia
Duch domu 

999
namiesto 29,95*

Sada nožov

-66%

zdarma
1+1

Exkluzívna 
ponuka Karty 
výhod

**Pôvodná cena sa vzťahuje na našu doterajšiu predajnú cenu. Uvedené ceny sú predajné 
ceny bez dekorácie, do vypredania zásob. Odber v prípade nábytku max. 1 kus, v prípade 
doplnkového tovaru max. 4 kusy na osobu. Chyby sadzby a tlačové chyby vyhradené. Plat-
nosť od 01.10. do 31.12.2019. EMSK40-9-a. Ponuka je platná pre predajne Dunajská Streda, 
Levice, Senica.

Uvedené ceny sú predajné ceny bez dekorácie, do vypredania zásob. Odber v prípade 
nábytku max. 1 kus, v prípade doplnkového tovaru max. 4 kusy na osobu. Chyby sadzby a 
tlačové chyby vyhradené. Platnosť od 01.10. do 31.12.2019. EMSK40-9-a. Ponuka je platná 
pre predajne Dunajská Streda, Levice, Senica.

*Pôvodná cena sa vzťahuje na nezáväzne doporučenú spotrebiteľskú cenu. Uvedené ceny 
sú predajné ceny bez dekorácie, do vypredania zásob. Odber v prípade nábytku max. 1 kus, v 
prípade doplnkového tovaru max. 4 kusy na osobu. Chyby sadzby a tlačové chyby vyhradené. 
Platnosť od 01.10. do 31.12.2019. EMSK40-9-a. Ponuka je platná pre predajne Dunajská 
Streda, Levice, Senica.

Exkluzívna ponuka a exkluzívne ceny iba pre držiteľov Karty výhod

01.10. - 31.12.2019

KupónKupón

Kupón

Vaša vernosť
Vaša výhoda
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STOLIČKA „LILLY“, nohy dub masív, max. nosnosť 120 kg, rôzne farby, Š/V/H: 
cca 48/81/57 cm 39,95 (00550035/01-03)

SKRINKA NA TOPÁNKY, 10 
priečinkov, na 20 párov topánok, 
Š/V/H: 47/190/29 cm 88,- 
(13990082/16,18)

OBÝVACIA STENA, dekor: píniová borovica/betón, Š/V/H:298-318/196/41cm 
179,- (06870302/01)

KONFERENČNÝ STOLÍK „MALI“, Š/V/H: cca 110/49/67 cm 44,- 
(18030317/01,03,05-06)

RÔZNE DEKORY

OTOČNÁ STOLIČKA „VANESSA“, text. koža/sieťovina, pochromovaný podst.+ 
opierky, nosnosť 120kg, 47/88,5-98,5/54 cm 39,90 (29260056/01-03)

VIACÚČELOVÝ REGÁL „ALLZWECK“, 
pochrómovaný kov, Š/V/H: cca 
51/132/33 cm 24,90 (06400112/02)

50%

50%

3995
namiesto 73,-*

Stolička

-45%

179,-
namiesto 369,-* -51%

Obývacia stena

3990
namiesto 79,90*

Otočná stolička

-50%

88,-
namiesto 169,-*

Skrinka na topánky

-47%

2490
namiesto 46,95*

Viacúčelový regál

-46%

44,-
namiesto 91,-*

Konferenčný stolík

-51%

50%

Mia
Duch domu 

NA 20 PÁROV TOPÁNOK

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA PRE VÁS 

Nakoľko nám nie je ľahostajná otázka životného prostredia, 
rozhodli sme sa zákazníkom všetky ponuky posielať 
v elektronickej forme. Majte preto prosím na pamäti, že 
tie najlepšie ponuky nájdete pravidelne vo svojej mailovej 
schránke. Prosím skontrolujte si, či dostávate mailom 
newsletter ku Karte výhod. Pokiaľ nie, zaregistrujte sa 
prosím, na www.moebelix.sk/c/karta-vyhod-registracia 
alebo použite tento QR kód.

Kupón Kupón

Kupón Kupón

Kupón Kupón
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*Pôvodná cena sa vzťahuje na nezáväzne doporučenú spotrebiteľskú cenu. Uvedené ceny 
sú predajné ceny bez dekorácie, do vypredania zásob. Odber v prípade nábytku max. 1 kus, v 
prípade doplnkového tovaru max. 4 kusy na osobu. Chyby sadzby a tlačové chyby vyhradené. 
Platnosť od 01.10. do 31.12.2019. EMSK40-9-a. Ponuka je platná pre predajne Dunajská 
Streda, Levice, Senica.

*Pôvodná cena sa vzťahuje na nezáväzne doporučenú spotrebiteľskú cenu. Uvedené ceny 
sú predajné ceny bez dekorácie, do vypredania zásob. Odber v prípade nábytku max. 1 kus, v 
prípade doplnkového tovaru max. 4 kusy na osobu. Chyby sadzby a tlačové chyby vyhradené. 
Platnosť od 01.10. do 31.12.2019. EMSK40-9-a. Ponuka je platná pre predajne Dunajská 
Streda, Levice, Senica.

*Pôvodná cena sa vzťahuje na nezáväzne doporučenú spotrebiteľskú cenu. Uvedené ceny 
sú predajné ceny bez dekorácie, do vypredania zásob. Odber v prípade nábytku max. 1 kus, v 
prípade doplnkového tovaru max. 4 kusy na osobu. Chyby sadzby a tlačové chyby vyhradené. 
Platnosť od 01.10. do 31.12.2019. EMSK40-9-a. Ponuka je platná pre predajne Dunajská 
Streda, Levice, Senica.

*Pôvodná cena sa vzťahuje na nezáväzne doporučenú spotrebiteľskú cenu. Uvedené ceny 
sú predajné ceny bez dekorácie, do vypredania zásob. Odber v prípade nábytku max. 1 kus, v 
prípade doplnkového tovaru max. 4 kusy na osobu. Chyby sadzby a tlačové chyby vyhradené. 
Platnosť od 01.10. do 31.12.2019. EMSK40-9-a. Ponuka je platná pre predajne Dunajská 
Streda, Levice, Senica.

*Pôvodná cena sa vzťahuje na nezáväzne doporučenú spotrebiteľskú cenu. Uvedené ceny 
sú predajné ceny bez dekorácie, do vypredania zásob. Odber v prípade nábytku max. 1 kus, v 
prípade doplnkového tovaru max. 4 kusy na osobu. Chyby sadzby a tlačové chyby vyhradené. 
Platnosť od 01.10. do 31.12.2019. EMSK40-9-a. Ponuka je platná pre predajne Dunajská 
Streda, Levice, Senica.

*Pôvodná cena sa vzťahuje na nezáväzne doporučenú spotrebiteľskú cenu. Uvedené ceny 
sú predajné ceny bez dekorácie, do vypredania zásob. Odber v prípade nábytku max. 1 kus, v 
prípade doplnkového tovaru max. 4 kusy na osobu. Chyby sadzby a tlačové chyby vyhradené. 
Platnosť od 01.10. do 31.12.2019. EMSK40-9-a. Ponuka je platná pre predajne Dunajská 
Streda, Levice, Senica.
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SADA PANVÍC „UWE“, hliník, 2-dielna sada, Ø: cca 20 a 26 cm 6,99 (68760059)

699
namiesto 12,99*

Panvice

-46%

HRNČEK NA KÁVU „URBAN“, s nápisom, keramika, objem: cca 400ml, Ø/V: 
9,8/9,2 cm 0,99 (71420020/01)

KVETINÁČ „ELENA“, v 5 rôznych farbách, Š/V/H: cca 13/13/13 cm 2,99 (82080009)
POSTEĽNÁ BIELIZEŇ „GRETA“, 65% PES 35% bavlna, so zipsom, Š/D: 70/90 cm 
140/200 cm  9,99 (89400196/01-02)

SEDACÍ VANKÚŠ „ELLI“, 100% bavlna-tkanina, výplň: 250g polyester, 40/40 cm 
2,99 (05820022/01-20)

100% BAVLNA 
| RÔZNE FARBY

299
namiesto 4,99**

Kvetináč

-40%

999
namiesto 19,99*

Posteľná bielizeň, 65% 
PES, 35% bavlna

-50%

299
namiesto 5,99*

Sedací vankúš 40/40 
cm

-50%

88,-
099

namiesto 1,99**

Hrnček na kávu

-50%

2-DIELNA SADA

PRÍBOROVÁ SÚPRAVA „RONDA“, 20 dielna, leštená ušlachtilá oceľ 11,99 
(67430074)

20-DIELNA

1199
namiesto 29,95*

Príborová súprava

-59%

Kupón Kupón

Kupón Kupón

Kupón Kupón

Ponuka Karty výhod 
01.10. - 31.12.2019
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**Pôvodná cena sa vzťahuje na našu doterajšiu predajnú cenu. Uvedené ceny sú predajné 
ceny bez dekorácie, do vypredania zásob. Odber v prípade nábytku max. 1 kus, v prípade 
doplnkového tovaru max. 4 kusy na osobu. Chyby sadzby a tlačové chyby vyhradené. Plat-
nosť od 01.10. do 31.12.2019. EMSK40-9-a. Ponuka je platná pre predajne Dunajská Streda, 
Levice, Senica.

*Pôvodná cena sa vzťahuje na nezáväzne doporučenú spotrebiteľskú cenu. Uvedené ceny 
sú predajné ceny bez dekorácie, do vypredania zásob. Odber v prípade nábytku max. 1 kus, v 
prípade doplnkového tovaru max. 4 kusy na osobu. Chyby sadzby a tlačové chyby vyhradené. 
Platnosť od 01.10. do 31.12.2019. EMSK40-9-a. Ponuka je platná pre predajne Dunajská 
Streda, Levice, Senica.

*Pôvodná cena sa vzťahuje na nezáväzne doporučenú spotrebiteľskú cenu. Uvedené ceny 
sú predajné ceny bez dekorácie, do vypredania zásob. Odber v prípade nábytku max. 1 kus, v 
prípade doplnkového tovaru max. 4 kusy na osobu. Chyby sadzby a tlačové chyby vyhradené. 
Platnosť od 01.10. do 31.12.2019. EMSK40-9-a. Ponuka je platná pre predajne Dunajská 
Streda, Levice, Senica.

*Pôvodná cena sa vzťahuje na nezáväzne doporučenú spotrebiteľskú cenu. Uvedené ceny 
sú predajné ceny bez dekorácie, do vypredania zásob. Odber v prípade nábytku max. 1 kus, v 
prípade doplnkového tovaru max. 4 kusy na osobu. Chyby sadzby a tlačové chyby vyhradené. 
Platnosť od 01.10. do 31.12.2019. EMSK40-9-a. Ponuka je platná pre predajne Dunajská 
Streda, Levice, Senica.

*Pôvodná cena sa vzťahuje na nezáväzne doporučenú spotrebiteľskú cenu. Uvedené ceny 
sú predajné ceny bez dekorácie, do vypredania zásob. Odber v prípade nábytku max. 1 kus, v 
prípade doplnkového tovaru max. 4 kusy na osobu. Chyby sadzby a tlačové chyby vyhradené. 
Platnosť od 01.10. do 31.12.2019. EMSK40-9-a. Ponuka je platná pre predajne Dunajská 
Streda, Levice, Senica.

**Pôvodná cena sa vzťahuje na našu doterajšiu predajnú cenu. Uvedené ceny sú predajné 
ceny bez dekorácie, do vypredania zásob. Odber v prípade nábytku max. 1 kus, v prípade 
doplnkového tovaru max. 4 kusy na osobu. Chyby sadzby a tlačové chyby vyhradené. Plat-
nosť od 01.10. do 31.12.2019. EMSK40-9-a. Ponuka je platná pre predajne Dunajská Streda, 
Levice, Senica.
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Neplatí pre internetový obchod. Ponuka je platná pre predajne Dunajská Streda, Levice, Senica.

ZÁVES „ANITA“, rôzne farby, 100% polyester, s kombinovanou stuhou, 140/245 
cm 12,99 (47890094/01-08)
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Mia
Duch domu 

SEDACIA SÚPRAVA „FALCO“, plocha lôžka: cca 123/182 cm, rozmer: 183/251 
cm, vrát. 2 opierok hlavy 579,- (08120003/01-02,98-99)

OBIDVA
STRANOVÉ
VARIANTY

VÝBER LÁTOK 
ZA PRÍPLATOK

VRÁTANE 
FUNKCIE 

LÔŽKA

VRÁTANE 
ODKLADACIEHO

PRIESTORU

ŠATNÍKOVÁ SKRIŇA, 1 tyč, 1 
polica, Š/V/H: cca 81/177/52 
cm 44,90 ZÁSUVKA, Š/V/H: 
cca 81/33/52 cm 39,90 
(25220031/03,06)

579,-
namiesto 1.165,-*

Sedacia súprava

-50%

1299
namiesto 29,99*

Záves

-56%

4490
namiesto 94,-*

Skriňa šírka cca 81 cm

-52%

ZÁVESNÁ LAMPA „ORIENT“, bez 1x40 W, E14, Ø/V: cca 21/43 cm 19,99 Vhodná 
pre žiarovky en. tried: A++ - E (82270280/02)

1999
namiesto 69,90*

Závesná lampa

-71%

Ponuka Karty výhod 
01.10. - 31.12.2019

Kupón

Kupón

Kupón

Kupón

www.mobelix.sk
ONLINESHOP Teraz viac 

ako 5.000 druhov 
tovaru online

Nákup na splátkyNavštívte nás na 
Facebooku
Navštívte nás na 
Facebooku

*Pôvodná cena sa vzťahuje na nezáväzne doporučenú spotrebiteľskú cenu. Uvedené ceny 
sú predajné ceny bez dekorácie, do vypredania zásob. Odber v prípade nábytku max. 1 kus, v 
prípade doplnkového tovaru max. 4 kusy na osobu. Chyby sadzby a tlačové chyby vyhradené. 
Platnosť od 01.10. do 31.12.2019. EMSK40-9-a. Ponuka je platná pre predajne Dunajská 
Streda, Levice, Senica.

*Pôvodná cena sa vzťahuje na nezáväzne doporučenú spotrebiteľskú cenu. Uvedené ceny 
sú predajné ceny bez dekorácie, do vypredania zásob. Odber v prípade nábytku max. 1 kus, v 
prípade doplnkového tovaru max. 4 kusy na osobu. Chyby sadzby a tlačové chyby vyhradené. 
Platnosť od 01.10. do 31.12.2019. EMSK40-9-a. Ponuka je platná pre predajne Dunajská 
Streda, Levice, Senica.

*Pôvodná cena sa vzťahuje na nezáväzne doporučenú spotrebiteľskú cenu. Uvedené ceny 
sú predajné ceny bez dekorácie, do vypredania zásob. Odber v prípade nábytku max. 1 kus, v 
prípade doplnkového tovaru max. 4 kusy na osobu. Chyby sadzby a tlačové chyby vyhradené. 
Platnosť od 01.10. do 31.12.2019. EMSK40-9-a. Ponuka je platná pre predajne Dunajská 
Streda, Levice, Senica.

*Pôvodná cena sa vzťahuje na nezáväzne doporučenú spotrebiteľskú cenu. Uvedené ceny 
sú predajné ceny bez dekorácie, do vypredania zásob. Odber v prípade nábytku max. 1 kus, v 
prípade doplnkového tovaru max. 4 kusy na osobu. Chyby sadzby a tlačové chyby vyhradené. 
Platnosť od 01.10. do 31.12.2019. EMSK40-9-a. Ponuka je platná pre predajne Dunajská 
Streda, Levice, Senica.
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