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POVINNÉ RUČENÍ                                         NORMAL          OPTIMAL       EXKLUSIV
Limit pojistného plnění                                   35/35 mil. Kč       50/50 mil. Kč   150/150 mil. Kč 

Základní asistence
Úrazové připojištění dětí ve vozidle
Povinné ručení k přípojnému vozíku

Živel
Poškození zaparkovaného vozidla zvířetem
Garance MOBILITY

Povinné ručení k malému motocyklu (50ccm)

Povinné ručení k přípojnému vozíku

Náhradní vozidlo po dobu 5 dní, 1 000 Kč / den
Přímá likvidace

Střet vozidla se zvířetem

1.škoda bez vlivu na bonus
































Allianz - s vámi os A do Z

Vše pro stavbu za skvělé ceny!
Doprava a skládání hydraulickou rukou.

 Tel./fax: 318 820 310, mob.: 606 759 530

Vše pro stavbu za skvělé ceny!
Doprava a skládání hydraulickou rukou.

SEDLČANY, Kňovická 338

www.stavebninycihak.cz, e-mail: stavebninycihak@seznam.cz

- zdící materiály, omítky, štuky, betony
- střechy, střešní okna, komíny
- tepelné izolace, hydroizolace
- zámkové a betonové dlažby, plotovky, obrubníky ...        
- dveře, okna, zárubně
- obklady a dlažby, sanitární keramika, lepidla
- sádrokartony
- hutní materiál, písky
- nářadí, barvy, stavební chemie atd.

Kupón se nesčítá s dalšími slevami a platí do 31.8.2014 na celý sortiment:

S tímto kupónem u nás nakoupíte vše se slevou – 10 % !

Slevový kupón 

-10%
na celý sortiment
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Nově v nabídce

 velkoformátoový tisk / malonákladový tisk  / polepy vozu  / atd.

 

Přímý potisk textilu a výšivky Výroba již od 1 ks

Bílé triko s plnobarevným potiskem 
20x20 cm za 100 Kč včetně DPH

velkoformátoový tisk / malonákladový tisk / polepy vozu / atd.

Neváhejte nás kontaktovat: 
773 644 920 / info@reklama-str.cz

 

BELLA 2014

LOOK BELLA 2014

LOOK BELLA 2014: Přijď na casting a staň 
se profesionální modelkou!

Další ročník prestižní soutěže krásy LOOK BELLA právě startuje! Registrace na webových 
stránkách www.lookbella.cz je již spuštěna a pořádající agentura PRESTIGE MODELS právě 
zveřejnila termíny a místa letošních castingů. Zbývá jen sebrat odvahu, zaregistrovat se, přijít 
na casting, zvítězit a skutečně tak začít vysněnou cestu do světa profesionálního modelingu. Na 
všechny soutěžící na castingu čeká spousta dárků, ochutnávek a zábavy!

A jaké jsou podmínky soutěže? Do dalšího ročníku se mohou opět hlásit všechny krásné, 
zajímavé a talentované dívky i chlapci do 25 let. Na veřejných castinzích, které proběhnou v ob-
chodních centrech po celé České republice, je zkrášlí profesionální kadeřníci i vizážisté, prověří 
je přehlídkové molo i zkušený fotograf. Pro všechny účastníky castingu jsou připraveny skvělé 
dárky, a to například:

• Poukaz na fotoknihu zdarma v hodnotě   
  199 Kč od společnosti CEWE 
• voucher se slevou 5% na libovolný 
 zákrok u MUDr. Patrika Paulise, 
 plastického chirurga
• doplnění energie v podobě energy 
  drinku SUPER FRANKIE
• osvěžení na baru MATCHA TEA
• pro prvních 15 slečen 
  LADY BOX ZDARMA
• v Brně a ve Zlíně služba 
  ROCK LAK zcela zdarma
• v Ostravě služba GELLAC zcela zdarma
• poukazy od našich partnerů
  na nákup šperků, oblečení 
• a spousta dalších skvělých cen

Celá soutěž vrcholí Semifinálovým gala-
večerem v Brně, po kterém následuje Velké 
Finále již tradičně pořádané v luxusním ho-
telu Clarion Congress Hotel Prague. Vítězky 
a vítězové si i v letošním roce kromě titulu z 
prestižní soutěže krásy odnesou spoustu cen. 
Vítězka obdrží poukaz v hodnotě 100.000 
Kč na jakýkoli zákrok u MUDr. Patrika Paulise, plastického chirurga, všichni vítězové obdrží od 
společnosti CEWE kompaktní fotoaparát, vítězové obdrží lyže nebo snowboard od společnosti 
ELAN, stylové vodní dýmky insahAR, krásné šperky od Cristian Lay, korunky od LILIEN Czech 
Jewelry, kosmetiku Lollipop Paris, Matis Paris, exkluzivní vlasovou péči Brazil Keratin a mnoho 
dalšího od partnerů soutěže. Vítězka titulu LOOK BELLA WORLD se pak podívá do světa ne 
jednu z prestižních mezinárodních soutěží krásy.

Registrovat se můžete již nyní na 
www.lookbella.cz  v záložce 

REGISTRACE 

Prodys






s poruchami chování 

se specifickými poruchami učení

dyslexie, dysortografie, dysgrafie...

s poruchami koncentrace pozornosti  

s hypoaktivitou a hyperaktivitou

diagnostika a nápravná cvičení pro děti 

s grafomotorickými obtížemi

s poruchami autistického spektra... 

 +420 603 147 161  
 s.drabova@prodys.cz

www.PRODYS.cz

Lenka Šimáková DiS.

Sedlecká 327

264 01 Sedlčany

Tel.: 777 015 945

Mail: lenkasimakova@seznam.cz
PŘÍJEM OBJEDNÁVEK:

Markéta Jíchová
Tel.: 720 425 614

Mail: marketa.jichova@gmail.cz

NAŠE PÉČE PRO VAŠE ZDRAVÍ

REHABILITACE
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www.nabytek-u-toma.cz        
nabytekutoma@seznam.cz

Bystřice u Benešova 
Tel - 777 137 458
Út - Ne 10-18

 

OTEVŘENO VČETNĚ
SOBOT A NEDĚLÍ

SPECIALISTA NA
MASIVNÍ NÁBYTEK NOVĚ OTEVŘENO

V OD HVĚZDA BENEŠOV

1200 m  nábytku 
do celého bytu 

od českých výrobců
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Super ceny, rychlá realizace !

 �remní identita, logotypy
 vizitky, poukázky, letáky
 časopisy, břožury, prospekty 

KOMPLEXNÍ KREATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁS A VAŠI FIRMU

Více na:    www.luciadesign.cz
Tel.: 724 136 556  E-mail: info.inzert@seznam.cz

 
 reklamní nápisy 
 bannery, PVC desky
 webové stránky

Pizzeria Rialto, s.r.o.
Sokolovská 33
Praha 8 – Karlín
Stanice metra Florenc
Kontakt:
602 661 444
222 314 886
info@rialtopizza.cz                          
www.rialtopizza.cz

- typická italská jídla ze zcela čerstvých surovin 
- styl tradiční italské kuchyně
- čerstvě pražená káva z celého světa, vlastní vinotéka
- akce, oslavy, jubilea / kapacita 100 - 124 míst


