
Danone školská mliečna liga Vám
prináša za Vaše odbery ponuku
zaujímavých darčekov. 

PONUKA
2017-2018
PRE ŠKOLY

BODOVÁ ŠKÁLA1500-2500

Pikniková deka so spodnou odolnou vrstvou
materiál: 100% polar �eece 160 g/m2
-  spodná vrstva:  PVC + fólia (2mm)
-  rozmery: 150 x 180 cm
-  rozmery po zložení: 40 x 23 x 9 cm
-  váha: 770 g

1500 bodov

Tréningová, rekreačná lopta
futbalová lopta, vyrobená
z kvalitnej syntetickej kože PU, 3 ks

1900 bodov

USB �ash disk Kingston
DataTraveler 101 8GB, 5 ks

1650 bodov

Klávesnica s myšou
Genius SlimStar CZ/SK, 3 ks

2350 bodov

Kancelársky papier - A4, 80 g,
500 hárkov, štandardný biely 
kancelársky papier do vašej
atramentovej alebo laserovej
tlačiarne. (prebal sa môže zmeniť)

1700 bodov

Školská krieda biela. Rozmery 12x12x100, bal, 100 ks, 2 bal.
Popisovač vhodný na biele tabule, stierateľný za sucha.
Plnený pigmentovým atramentom slabého zápachu bez prísady
butylacetátu s vlastnosťou „Cap o�“, zabraňujúcou vysychaniu
atramentu pri otvorenom hrote aj niekoľko dní. Dopĺňateľný
atramentom edding BTK 25. Plastové telo, vymeniteľný hrot.
Hrot okrúhly, šírka stopy 1,5 - 3 mm. Sada 4 ks v mixe farieb, 2 bal.  

2350 bodov
Temperové farby
na maľovanie, 24 ks/bal.
Plastelína 15 farieb x 50 g

2500 bodov

Darčeky je možné si objednať na nižšie uvedenom maily, alebo telefonický po kontaktovaní
zo strany spoločnosti Danone. Darčeky je možné si vybrať  z viacerých kategórií.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cppagency.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotogra�e sú len ilustračné. Na jeseň 2017 môžu byť na trhu nové a modernejšie
druhy tovarov, preto sa typy odmien pre Vašu školu môžu líšiť.



Danone školská mliečna liga Vám
prináša za Vaše odbery ponuku
zaujímavých darčekov. 

PONUKA
2017-2018
PRE ŠKOLY

BODOVÁ ŠKÁLA1500-2500

Skartovačka
HAMA 50183

2000 bodov

Gamingové slúchadlá
Lenoco P950 čierne
(888011246)

1500 bodov

kvalitný ruksak nielen pre notebooky
Lenovo B5650 15.6" (888010315) 

1600 bodov

WiFi adaptér do USB
Asus USB-N10 NANO
3 ks

1500 bodov

Prenosný bluetooth reproduktor
JBL GO

1500 bodov

Elektrický vyžínač
HECHT 530

1600 bodov

Externá batéria s nabíjačkou Power bank
- mimoriadne silná 15600 mAh
Canyon CNE-CPB156DG

1850 bodov

Darčeky je možné si objednať na nižšie uvedenom maily, alebo telefonický po kontaktovaní
zo strany spoločnosti Danone. Darčeky je možné si vybrať  z viacerých kategórií.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cppagency.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotogra�e sú len ilustračné. Na jeseň 2017 môžu byť na trhu nové a modernejšie
druhy tovarov, preto sa typy odmien pre Vašu školu môžu líšiť.



Danone školská mliečna liga Vám
prináša za Vaše odbery ponuku
zaujímavých darčekov. 

PONUKA
2017-2018
PRE ŠKOLY

BODOVÁ ŠKÁLA1500-2500

Páková rezačka pre fotogra�e, 
dokumenty a ďalšie materiály 
do formátu A4

2000 bodov

Súprava kancelárskych produktov, 
obsahuje zošívačku Novus E 15, 
dierovačku Novus E 210 
a spinky No.10 SUPER,
farba petrolejová.
2 ks

1500 bodov

Lampa energeticky úspornej triedy "A" 
s nastaviteľnou výškou 
a svietivosťou denného svetla.
1600 bodov

Karimatka zo superelastického 
materiálu pre cvičenie a rehabilitáciu 
Hmotnosť: 250 g, 
Rozmery: 61 x 95 cm,
3 ks

1500 bodov

USB �ash disk 
Kingston DataTraveler 16GB
4 ks

1500 bodov

Badmintonový set

1850 bodov

MAESTRO special bezdrevný kopírovací papier,
formát: A4, plošná hmotnosť: 80 g/m2, 
500 hárkov v balíku, 5 balíkov x 500 listov 

1600 bodov

Darčeky je možné si objednať na nižšie uvedenom maily, alebo telefonický po kontaktovaní
zo strany spoločnosti Danone. Darčeky je možné si vybrať  z viacerých kategórií.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cppagency.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotogra�e sú len ilustračné. Na jeseň 2017 môžu byť na trhu nové a modernejšie
druhy tovarov, preto sa typy odmien pre Vašu školu môžu líšiť.



Danone školská mliečna liga Vám
prináša za Vaše odbery ponuku
zaujímavých darčekov. 

PONUKA
2017-2018
PRE ŠKOLY 

BODOVÁ ŠKÁLA2501-3500
Štandardná vedecká kalkulačka "šetrná na životné prostredie" 
s 10 + 2 číslicami a 140 funkciami. 
Táto 1-riadková základná vedecká kalkulačka 
s 10 + 2 číslicami obsahuje 140 funkcií. 
Obsahuje recyklovaný materiál. 
5 ks

3000 bodov

1 sada: volejbalová sieť
 + 2 x volejbalová lopta

3000 bodov Gymnastická lopta
55 cm 5 ks

2900 bodov

Rezačka, A4 rezačka na až 6 listov v pevnej kovovej základni 2 ks.
Ďalšie multifunkcie zastrihávač (4 štýly):
rovný, vlna, perforácia, pokrčenie.
Priestorovo úsporné prevedenie v kovovej základni.
Patentovaný "dial-a-list" ľahko zmeniteľný štýl.

2700 bodov

Darčeky je možné si objednať na nižšie uvedenom maily, alebo telefonický po kontaktovaní
zo strany spoločnosti Danone. Darčeky je možné si vybrať  z viacerých kategórií.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cppagency.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotogra�e sú len ilustračné. Na jeseň 2017 môžu byť na trhu nové a modernejšie
druhy tovarov, preto sa typy odmien pre Vašu školu môžu líšiť.

Titánové nožnice 
z nemeckej vysokokvalitnej 
nehrdzavejúcej ocele 
pre maximálnu odolnosť.
3 ks

2600 bodov

1 x Drevené šesťhranné farbičky.
Sada 36 ks.
1 x Jednorazový liner 
na atramentovej báze.
Sada 20 farieb.

2501 bodov



Danone školská mliečna liga Vám
prináša za Vaše odbery ponuku
zaujímavých darčekov. 

PONUKA
2017-2018
PRE ŠKOLY 

BODOVÁ ŠKÁLA2501-3500

Akumulátorová vŕtačka
EXTOL 402315

2600 bodov

Router 802.11ac az 300+433Mb/s
+ USB-AC50 adapter
Asus RT-AC52U Combo pack

3450 bodov

Gra�cký tablet One by Wacom
umožňuje rychlejšiu, přesnejšiu
a jednoduchšiu kreativnu
tvorbu na počítači. 

3500 bodov

Darčeky je možné si objednať na nižšie uvedenom maily, alebo telefonický po kontaktovaní
zo strany spoločnosti Danone. Darčeky je možné si vybrať  z viacerých kategórií.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cppagency.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotogra�e sú len ilustračné. Na jeseň 2017 môžu byť na trhu nové a modernejšie
druhy tovarov, preto sa typy odmien pre Vašu školu môžu líšiť.

Kancelársky ručný viazač Peach Star binder 21 
s dierovačom pre jednoduché a rýchle vytváranie 
brožúr a publikácií s pružným plastovým chrbtom. 

3000 bodov

Súprava klávesnice a myši čierna, 
bezdrôtová súprava tenkej klávesnice 
a myši, USB. 
2 ks

2900 bodov



Danone školská mliečna liga Vám
prináša za Vaše odbery ponuku
zaujímavých darčekov. 

PONUKA
2017-2018
PRE ŠKOLY 

BODOVÁ ŠKÁLA3501-4000

Externý disk 1000GB
Western Digital Elements
WD BUZG0010BBK K

3700 bodov

Benzínová píla
HECHT 45

4100 bodov

USB �ash disk 32 GB, 
USB 2.0 - 4 ks

3700 bodov

Basketbalová lopta 7,
materiál: penová guma
rozmer: 7 (749-762 mm)
váha: 585-635 g, 4 ks

3900 bodov

Ďalekohľad  zvätšenie 7x
Priemer objektívu 50 mm
Priemer vstupnej šošovky 7,14 mm
Svetelnosť 50
Svetelný faktor 18,80
Zorný uholl 6,3°
Zorné pole na 1000m: 123 m
Rozsah ostrenia 10 m až nekonečno

3501 bodov

Magnetická tabuľa 120 x 90 cm,
na písanie  stierateľnými �xkami,
odkladacia lišta na �xku,
bezúdržbová - utieranie za sucha

3501 bodov

Skartovačka Shredder okrem iného skartuje
aj CD / DVD. Model je vybavený tepelnou
ochranou pred prehriatím. Štart / stop funkcia,
funkcia spať a Uroveň bezpečnosti 4. Objem (litre):
21, Počet súčasne rezaných listov: 10,
Typ rezania: ústrižky, Formát rezania (mm): 5 x 18,
Funkcia ničenia CD: áno, Rozmery (mm): 350 x 218 x 450

3800 bodov

Darčeky je možné si objednať na nižšie uvedenom maily, alebo telefonický po kontaktovaní
zo strany spoločnosti Danone. Darčeky je možné si vybrať  z viacerých kategórií.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cppagency.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotogra�e sú len ilustračné. Na jeseň 2017 môžu byť na trhu nové a modernejšie
druhy tovarov, preto sa typy odmien pre Vašu školu môžu líšiť.



Danone školská mliečna liga Vám
prináša za Vaše odbery ponuku
zaujímavých darčekov. 

PONUKA
2017-2018
PRE ŠKOLY 

BODOVÁ ŠKÁLA3501-4000

Externý disk 1000GB
Western Digital Elements
WD BUZG0010BBK K

4000 bodov

Raketa na stolný tenis, 
rýchlosť rakety 7, rotácia 7
sila poťahu 1,7 mm,
kontrola 8
4 ks + balenie 6 ks loptičiek

3800 bodov

Korková tabuľa 120 x 90 cm, 
rám prírodné drevo - 2 ks
Špendlíky s plastovými farebnými 
hlavičkami. Balenie 200 ks 
v mixe farieb.- 2 ks

3700 bodov

Atramentová tlačiareň A4 ESAT 8 obr.min čiernobielo, 
4 obr.min color, 4800x600dpi, USB  

3800 bodov

1x Laminátor vo formáte A3 s rýchlym nahrávaním, 
dvojnásobnou rýchlosťou ako je obvyklé 
u tohto typu laminátorov (obvykle 0,5 A3 strany za minútu) 
a malými rozmermi je vhodný pre malé kancelárie 
pre občasnú lamináciu dokumentov o sile max 125 mic.

3501 bodov

Darčeky je možné si objednať na nižšie uvedenom maily, alebo telefonický po kontaktovaní
zo strany spoločnosti Danone. Darčeky je možné si vybrať  z viacerých kategórií.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cppagency.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotogra�e sú len ilustračné. Na jeseň 2017 môžu byť na trhu nové a modernejšie
druhy tovarov, preto sa typy odmien pre Vašu školu môžu líšiť.
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prináša za Vaše odbery ponuku
zaujímavých darčekov. 

PONUKA
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BODOVÁ ŠKÁLA4001-5500

Tablet 7"
Alcatel OneTouch PIXI 4

5250 bodov

Laserová tlačiareň A4, 
18 strán za minútu čiernobielo, 
600x 600dpi, 
CPU 266 MHz, 8 MB, USB
 
4900 bodov

Prenosný disk s kapacitou 1 TB. 
WD Backup. 
Ochrana heslom 
s hardvérovým šifrovaním. 
Rozhranie: USB 3.0
 
4050 bodov

Praktický ergonomický doplnok, 
ktorý pomáha znížiť tlak v dolnej časti chrbta. 
Hrbolky na povrchu masírujú unavené nohy a uvoľňujú stres pri práci. 
Nastavenie výšky 65---95 mm. Rozmery 522 x 332 x 170 mm.
 
4250 bodov

Tabuľa kombinovaná, šetriaca miestom, rozmer 90x120cm.
Polovica tabule s povrchom z prírodného korku na oznamy,
druhá polovica biela magnetická. Popisovateľná za sucha
stieracími popisovačmi a možnosťou využívania magnetov.
           
4001 bodov  

Externý pevný disk
Western Digital Elements
Portable 1TB USB 3.0
 
4300 bodov

Darčeky je možné si objednať na nižšie uvedenom maily, alebo telefonický po kontaktovaní
zo strany spoločnosti Danone. Darčeky je možné si vybrať  z viacerých kategórií.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cppagency.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotogra�e sú len ilustračné. Na jeseň 2017 môžu byť na trhu nové a modernejšie
druhy tovarov, preto sa typy odmien pre Vašu školu môžu líšiť.

Tlačiareň multifunkčná
atramentová A4,
4800 x 1200,
duplex, WiFi, USB
 
4500  bodov



Danone školská mliečna liga Vám
prináša za Vaše odbery ponuku
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BODOVÁ ŠKÁLA5501-7000

Radiomagnetofón čierny, 
prenosný, CD, MP3, WMA, 
FM rádio, USB, 
diaľkové ovládanie

6900 bodov

Mobilný telefón 5.0" 

5501 bodov

Tlačiareň multifunkčná atramentová A4
tlačiareň/ skener/ kopírka/ web, 8str./min mono,
17str./min color, 4800 x 1200, duplex, WiFi, USB
 
6900 bodov

LI-ion 20000mAh, 
vstup mikro USB 5V/2.1A, 
výstup USB 1 - 5V/1A; 
USB 2 - 5V/2.1A, 
vstavané LED svetlo - 2 ks
 
6900 bodov

Digitálny fotoaparát 20Mpix CCD snímač, 6x optický zoom, 
stabilizácia obrazu, sveteľnosť objektívu f3,5 - 6,5, 
video HD (1280x720), Li-Ion akumulátor
 
5900 bodov

Futbalová lopta, 
veľkosť 5
5 ks
 
6300 bodov

Kompresor na fúkanie lôpt
- kompresor na fúkanie lôpt, kolies
   automobilov, motocyklov a bicyklov 
- ukazovateľ tlaku 
- tepelná poistka proti prehratiu 
- napájanie AC 220 - 240 V, 50 Hz
- tri nádstavce - na fúkanie galusiek,
   nafukovačiek, ihla na lopty, veľký
   ventil pre automobily
- hmotnosť balenia: 0.30 kg
 
5750 bodov

Darčeky je možné si objednať na nižšie uvedenom maily, alebo telefonický po kontaktovaní
zo strany spoločnosti Danone. Darčeky je možné si vybrať  z viacerých kategórií.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cppagency.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotogra�e sú len ilustračné. Na jeseň 2017 môžu byť na trhu nové a modernejšie
druhy tovarov, preto sa typy odmien pre Vašu školu môžu líšiť.
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BODOVÁ ŠKÁLA7001-9000
Modemový LTE router Wireless-N300
so slotom na SIM kartu
Asus 4G-N12 LTE, 3 ks

7550 bodov

Tlačiareň multifunkčná laserová A4, 
čierno/biela, 28str./min mono, 
4800 x 4800, 128 MB, duplex, LAN, USB

8200 bodov

Manuálne projekčné prenosné plátno, 1:1, biele. 
Rozmery 203x203cm. So stojanom. 
Napínací mechanizmus, nastaviteľná dĺžka plátna. 
Čierne orámovanie, biele púzdro. 

7600 bodov

Volejbalová lopta, veľkosť 5, 
hmotnosť cca 300 g
5 ks

7300 bodov

Stôl pod počítač
dvojmiestny kovový 

7500 bodov

Dotykový tablet Mediatek
Quad-Core (1,3GHz),7"
1024 x 600, Pamäť 8 GB,
RAM 1GB,Wi-Fi, Bluetooth,
GPS, Android 4.4 možný
update na Android 5.0

9000 bodov

USB �ash disk 64 GB, 
USB 3.0 
3 ks

7350 bodov

Darčeky je možné si objednať na nižšie uvedenom maily, alebo telefonický po kontaktovaní
zo strany spoločnosti Danone. Darčeky je možné si vybrať  z viacerých kategórií.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cppagency.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotogra�e sú len ilustračné. Na jeseň 2017 môžu byť na trhu nové a modernejšie
druhy tovarov, preto sa typy odmien pre Vašu školu môžu líšiť.
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BODOVÁ ŠKÁLA7001-9000

Trampolína s ochranou
sieťou a rebríkom

8600 bodov

Mobilný �ipchart s lakovanou úpravou povrchu. Magnetický povrch umožňuje používa-
nie magnetov a úprava povrchu popisovanie za sucha stierateľnými popisovačmi. Malý 
otvor pre prst v lište na papierové bloky s uchytením na pohyblivých háčikoch, odkla-
dacia lišta po celej šírke tabule. Pevná základňa v tvare hviezdy s 5-timi kolieskami (2 z 
nich s aretáciou) pre ľahké posúvanie. Jednoduchá montáž. Popisovateľný povrch. 
Zastavaná plocha 72x60 cm, rozmery 105x68 cm, výška 190cm, hmotnosť 13 kg.

8200 bodov

Kosačka
Pojazd: Nie
Pohon: Motorový
Nastavenie výšky: 25-50 mm,
Kôš: 40 l
Prevedenie: Kovový skelet
Záber kosenia: 40,6 cm

8400 bodov

Vysokotlakový čistič Hecht
Vysokotlaková umývačka pre domáce použitie. Vhodná na umývanie
automobilov, motocyklov, domových fasád, terás, chodníkov, bazénov,
záhradného nábytku a pod. Umývačka má príkon 2000 W.
Dokáže vyvinúť tlak až 165 bar, maximálny prietok vody je 390 l / h.
Súčasťou umývačky je 5 m tlaková hadica s pištoľou a 5 m prívodný kábel.
Príslušenstvo zahŕňa variotrysku a nádržku na umývací prostriedok s penovou tryskou

7700 bodov

Darčeky je možné si objednať na nižšie uvedenom maily, alebo telefonický po kontaktovaní
zo strany spoločnosti Danone. Darčeky je možné si vybrať  z viacerých kategórií.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cppagency.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotogra�e sú len ilustračné. Na jeseň 2017 môžu byť na trhu nové a modernejšie
druhy tovarov, preto sa typy odmien pre Vašu školu môžu líšiť.



Danone školská mliečna liga Vám
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zaujímavých darčekov. 
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BODOVÁ ŠKÁLA9001- viac

Notebook 
Celeron N3060

9900 bodov

1 x Flipchart. Pevná a robustná konštrukcia s 2 výsuvnými postrannými magnetickými 
ramenami, robustným vyklápacím držiakom papierových blokov s háčikmi na variabil-
né uchytenie všetkých štandardných formátov a vyklápacou odkladacou lištou na 
odkladanie popisovačov. Magnetický povrch umožňuje používanie magnetov a 
keramická úprava povrchu popisovanie za sucha stierateľnými popisovačmi. Ľahko 
nastaviteľná výška stojana pre ideálnu úroveň písania. Maximálna výška 205 cm, 
zastavaná plocha 72×50 cm.

9300 bodov

Tablet - MediaTek 10.1" 

9500 bodov

Laserová Tlačiareň farebná, multifunkčná, 
A4 Tlačiareň / skener / kopírka, 18str.mono, 4str.color, 
CPU 800MHz, 128MB, 2400x600dpi, displej, USB 2.0

9001 bodov

Darčeky je možné si objednať na nižšie uvedenom maily, alebo telefonický po kontaktovaní
zo strany spoločnosti Danone. Darčeky je možné si vybrať  z viacerých kategórií.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cppagency.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotogra�e sú len ilustračné. Na jeseň 2017 môžu byť na trhu nové a modernejšie
druhy tovarov, preto sa typy odmien pre Vašu školu môžu líšiť.


