
VESTAVNÁ KUCHYNĚ, dekor dub Halifax/bílá, 
bezúchytkové otevírání, bez spotřebičů a dřezu 
44.999,- (04530050/01)

2.249,-
měsíčně 20x

cena
44.999,-

bez spotřebičů a dřezu

Uvedené ceny jsou prodejní ceny bez dekorací, do vyprodání zásob. *Původní cena se vztahuje na nezávaznou doporučenou spotřebitelskou cenu. **Původní cena se vztahuje 
na naši doposud platnou prodejní cenu. Více nabídek najdete na www.mobelix.cz 1) Platí do 31.07. 2020. Neplatí pro již uzavřené zakázky. Bez plynových, vodovodních a 

elektrických přípojek. Na všechny rozložené kuchyňské programy se akce „Dodání & montáž“ nevztahuje (budou účtovány ceny podle běžného ceníku).
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VESTAVNÁ KUCHYNĚ, dekor grafit/dub Vintage, bez spotřebičů a dřezu 39.999,- 
obklad výklenku a barový stůl za příplatek (14970007/01)

Dodání a 
montáž 
za 1,- 1)

Mia
Duch domu 

1) bližší info viz 
zadní strana

1.999,-
měsíčně 20x

cena
39.999,-

bez spotřebičů a dřezu

VESTAVNÁ KUCHYNĚ „MOON“, dekor bílá matná/
černá struktura kamene, šířka cca 300 cm, bez 
spotřebičů a dřezu, obklad výklenku za příplatek 
25.999,- (18710637/06,03)

VESTAVNÁ KUCHYNĚ, dekor červená rez/dub Siera, černé madlové úchyty, bez spotřebičů a dřezu, 
rozměr rohu cca 303/220 cm, obklad výklenku za příplatek 69.999,- barová pracovní deska a 2 ks 
regály pod závěsné skříňky za příplatek (04530057/01)

3.499,-
měsíčně 20x

cena
69.999,-

bez spotřebičů a dřezu

1.299,-
měsíčně 20x

cena
25.999,-

bez spotřebičů a dřezu

3D 
plánování

online

Uvedené ceny jsou prodejní ceny bez dekorací, do vyprodání zásob. *Původní cena se vztahuje na nezávaznou doporučenou spotřebitelskou cenu.**Původní cena se vztahuje na naši doposud platnou prodejní cenu. Více nabídek 
najdete na www.mobelix.cz. Reprezentativní příklad financováníkuchyní: cena zboží 30 000 Kč s přímou platbou 0 Kč. Výše úvěru 30 000 Kč, počet měsíčních splátek 20, výše měsíční splátky 1 500 Kč, za úvěr celkem zaplatíte 30 
000 Kč,roční úroková sazba 0 %, RPSN 0 %, úvěr bez pojištění schopnosti splácet. Poskytovatelem úvěru je banka BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (která v ČR užívá obchodní značku Hello bank! by Cetelem). Tento prodejce je 
zprostředkovatelem úvěru jako vázaný zástupce a zastupuje na základě smlouvy o spolupráci poskytovatele úvěru. Banka ani prodejce neposkytuje spotřebiteli „radu“ podle pravidel stanovených v § 85 zákona č. 257/2016 Sb., o 

spotřebitelském úvěru. Touto reklamou nevzniká právní nárok na poskytnutí úvěru. Plánovatelné kuchyně nejsou skladem, jsou na objednávku. Zobrazené kuchyňské sestavy v letáku se mohou lišit od vystavených v prodejnách 

MCZ07-0-k     02/03

Nákup na 
splátky 

s 0% 
navýšením
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VESTAVNÁ KUCHYNĚ, dekor alpská bílá matná, černé 
kovové úchytky, bez spotřebičů a džezu, rustikální 
komínová digestoř za příplatek 139.999,- (04530061/01)

6.999,-
měsíčně 20x

cena
139.999,-

bez spotřebičů a džezu

VČ. HIGHBOARD KOMODY

VESTAVNÁ KUCHYNĚ, dekor černý beton/dub San 
Remo, bez spotřebičů a dřezu, rozměr: 120/254 cm + 
higboard komoda š. 180 cm 69.999,- Velký výběr barev 
a dekorů dřeva na objednávku. (04530591/01)

3.499,-
měsíčně 20x

cena
69.999,-

bez spotřebičů a dřezu

klikni & rezervuj zdarmaklikni & vyzvedni zdarmaOnline Shop: mobelix.cz
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Veškeré nabídky jsou platné od 22. 06. 2020 do 31. 07. 2020, do vyprodání zásob. Chyby sazby a tiskové chyby jsou vyhrazeny. Všechny ceny jsou 
prodejní ceny, všechny ceny včetně DPH. Přesné rozměry a návody na údržbu jsou k dispozici na prodejně. 
Zboží bez dekoračních předmětů. Odběr pouze v množství typickém pro domácnost.Tiráž: Vydává a rozšiřuje: XMLX obchodní s.r.o., Nárožní 
1390/4, Praha 5, Stodůlky PSČ 158 00 www.mobelix.cz, info@moebelix.cz

Sledujte nás na:

klikni & rezervuj zdarmaklikni & vyzvedni zdarmaOnline Shop: mobelix.cz

Praha Vysočany, Praha Stodůlky, Plzeň, Jenišov u Karlových Varů, 
České Budějovice, Ústí nad Labem, Most, Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Liberec, Ostrava, Olomouc 
NP Haná Tel. všechny pobočky: Call centrum 519 789 811

KUCHYŇSKÝ PROGRAM „MILANO“ bez spotřebičů a dřezu, barva: antracit/dekor dub 
San Remo, např.
SKŘÍŇKA NA NÁDOBÍ, Š/V/H: cca 50/200/57 cm 2.899,- SPODNÍ SKŘÍŇKA, Š/V/H: 
cca 40/86/60 cm 1.799,- DŘEZOVÁ SKŘÍŇKA, Š/V/H: cca 50/86/60 cm 1.499,- HORNÍ 
SKŘÍŇKA, Š/V/H: cca 40/54/32 cm 999,- HORNÍ SKŘÍŇKA, Š/V/H: cca 100/54/32 cm 
1.399,-  819,-  239,- Možnost rozšířit o další kuchyňské skříňky. (25390053/01,04-13,15-
19,21-22,24-26,33,42-43,48,51-52,54)

SKLADEM | MOŽNOST 
ROZŠÍŘIT O DALŠÍ SKŘÍŇKY

Velký výběr 
barev a 
dekorů 

dřeva na ob-
jednávku

Dodání a 
montáž 
za 1,- 1)

1.499,-
místo 2.905,-* -48%

Dřezová skříňka 
cca 50 cm

1.799,-
místo 3.497,-* -48%

Spodní skříňka 
cca 40 cm

SKLADEM | VYSOKÝ LESK

KUCHYŇSKÁ LINKA „ATENA“, bílá vysoký lesk/dekor dub Craft, pracovní deska 
vcelku v dekoru dub Craft, bez spotřebičů a dřezu, tlumené dovírání dvířek, výška 
horních skříněk cca 72 cm, šířka: cca 240 cm 17.499,- OBKLAD VÝKLENKU 
1.499,- (26460021/20-21)

17.499,-
místo 26.999,-* -35%

Kuchyňská linka, 
šířka cca 240 cm

SKLADEM 
 
V CENĚ 
VARNÁ DESKA 
CHLADNIČKA 
DŘEZ

KUCHYŇSKÁ LINKA „SAMOA“, bílá/dekor dub 
Sonoma, vč. 2-dílné sady spotřebičů a dřezu, cca 150 
cm 14.999,- (25390039/33)

14.999,-
Kuchyňská linka 
šířka 150 cm

VESTAVNÁ KUCHYNĚ, dekor: divoký dub/šedo-modrý, 
bez spotřebičů a dřezu, rozměr rohu: cca 400/250 cm 
53.999,- Barový stůl za příplatek (18710633/01-02)

2.699,-
měsíčně 20x

cena
53.999,-

bez spotřebičů a dřezu
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