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

PRE ŠKOLY

BODOVÁ ŠKÁLA1500-2500

PONUKA 

Malý stolný futbal
rozmer 50x52x9cm
1 ks

2400 bodov

ZA 2021-2022

*ilustračné obrázky produktov

WiFi Router
Asus
RT-AC52U
Combo Pack

2000 bodov

Popisovač PILOT FriXion
na biele tabule
čierna farba
11 ks

1750 bodov

Cvičiaca podložka
na jógu
1 ks

1600 bodov

Euroobal PP A4 U/100ks
80mic VICTORIA
matný

1550 bodov

Volejbalová lopta
z PVC, veľkosť 5,
priemer 19cm
4 ks 

1550 bodov

Darčeky je možné si objednať na nižšie uvedenom maily, alebo telefonicky po kontaktovaní
zo strany spoločnosti Danone. Darčeky je možné si vybrať  z viacerých kategórií.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cpppromo.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotografie sú len ilustračné. V priebehu objednávacieho obdobia 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. 

PRE ŠKOLY

BODOVÁ ŠKÁLA1500-2500

Skartovačka
HAMA 50542

2200 bodov

Gamingové slúchadlá
MARVO HG 9022

1800 bodov

Hráčsky set
MARVO CM370

1700 bodov

Prenosný bluetooth reproduktor
JBL GO3 - rôzne farby

1800 bodov

Externá batéria
s nabíjačkou Power bank
Emos B0523W

1900 bodov

bezdrôtová klávesnica
Niceboy predstavuje K10
1 ks 

2500 bodov

PONUKA 
ZA 2021-2022

*ilustračné obrázky produktov

Darčeky je možné si objednať na nižšie uvedenom maily, alebo telefonicky po kontaktovaní
zo strany spoločnosti Danone. Darčeky je možné si vybrať  z viacerých kategórií.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cpppromo.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotografie sú len ilustračné. V priebehu objednávacieho obdobia 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. 

PRE ŠKOLY 

BODOVÁ ŠKÁLA2501-3500

Inteligentná
rýchlovarná kanvica
ohrev na teplotu
50/70/80/90/100 °C

2700 bodov

Malý stolný gril
Ø30x40cm

2600 bodov

Licencia - ESET IS
1 PC + 1 rok

2550 bodov

Drevený hlavolam
54 dielikov
11 ks

2700 bodov

Papier kopírovací
A4 80g Multilaser

2800 bodov

PONUKA 

Scrabble
Pre 2-4 hŕačov
slovenská verzia

3300 bodov

ZA 2021-2022

*ilustračné obrázky produktov

Darčeky je možné si objednať na nižšie uvedenom maily, alebo telefonicky po kontaktovaní
zo strany spoločnosti Danone. Darčeky je možné si vybrať  z viacerých kategórií.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cpppromo.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotografie sú len ilustračné. V priebehu objednávacieho obdobia 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. 

PRE ŠKOLY 

BODOVÁ ŠKÁLA2501-3500

Elektrická panvica 38x30
BRAVO B4676

3200 bodov

PONUKA 

Závažie na ruky a nohy, 2kg
2 ks

2700 bodov

Rozptylovač vôní
LANAFORM JAVA

3100 bodov

2850 bodov

Závesný posilňovací systém 
1 ks

2500 bodov

ZA 2021-2022

*ilustračné obrázky produktov

Prenosné rádio Philips
Reproduktory: Dva
RMS výkon

3400 bodov

Teplovzdušný ventilátor,
2 prevádzkové stupne
1000 a 2000 W

Darčeky je možné si objednať na nižšie uvedenom maily, alebo telefonicky po kontaktovaní
zo strany spoločnosti Danone. Darčeky je možné si vybrať  z viacerých kategórií.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cpppromo.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotografie sú len ilustračné. V priebehu objednávacieho obdobia 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. 

PRE ŠKOLY 

BODOVÁ ŠKÁLA3501-4000

Priestranná panvica,
na sporák aj do rúry na pečenie
1 ks

3900 bodov

Kávovar MONTE CARLO,
6 šálok, elegantný
1 ks

3700 bodov

PONUKA 

Vynikajúca kanvica
Píšťalka s bezpečným
otváraním 

3600 bodov

TP-Link adaptér
Powerline Ethernet
Deco E4(2-pack)

3900 bodov

Hra je určená
pre 2 a viac hráčov.
Vhodné pre deti
od 6 rokov.
2ks
 
3900 bodov

ZA 2021-2022

*ilustračné obrázky produktov

Vykurovací
ventilátor
Rowenta
COMPACT POWER
Príkon 2000 W.
1 ks
 
3750 bodov

Darčeky je možné si objednať na nižšie uvedenom maily, alebo telefonicky po kontaktovaní
zo strany spoločnosti Danone. Darčeky je možné si vybrať  z viacerých kategórií.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cpppromo.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotografie sú len ilustračné. V priebehu objednávacieho obdobia 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. 

PRE ŠKOLY 

BODOVÁ ŠKÁLA4001-5500

Multifunkčná tlačiareň PIXMA MG3650S
Atramentový systém  
Rozlíšenie tlače Až 4 800 × 1 200 dpi
 
5450 bodov

AL-KO GTE
550 PREMIUM
elektrický vyžínač
1 ks
 
4700 bodov

PONUKA 

Rubikova kocka
3 ks
 
4050 bodov

ZA 2021-2022

*ilustračné obrázky produktov

Skartovací stroj.
Úroveň bezpečnosti: DIN P-4
Kapacita manuálneho podania: 6 listov (70g)
Objem odpadovej nádoby: 15 L

5000 bodovTlačiareň etikiet
pre osobné počítače,
USB port s PC.
QWERTY klávesnica
veľký LCD displej
DYMO "D1" páska,
čierno-biela
 
4200 bodov

Drevený vyrezávaný
šach 35x35
 
4200 bodov

Xiaomi Mi 360 ° 
Home Security Camera
2K Pro
Vysoké rozlíšenie 2K 
 
5100 bodov

WV 2 PREMIUM ČIERNA EDÍCIA
čistiť na okná
Lítiumiónová batéria
Nabíjačka
2 hubice rôznej veľkosti
(170mm a 280mm)
 
4300 bodov

Darčeky je možné si objednať na nižšie uvedenom maily, alebo telefonicky po kontaktovaní
zo strany spoločnosti Danone. Darčeky je možné si vybrať  z viacerých kategórií.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cpppromo.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotografie sú len ilustračné. V priebehu objednávacieho obdobia 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. 

PRE ŠKOLY 

BODOVÁ ŠKÁLA5501-7000

Mlynček pre dochucovanie pokrmov,
vyrobený z odolného plastu,
poháňaný 6 tužkovými batériami AAA
1,5 V (nie sú súčasťou balenia).
2 ks
 
5700 bodov

HP DeskJet multifunkčná
atramentová tlačiareň
Bezdrôtové pripojenie
Kompatibilná veľkosť
 
6800 bodov

Rowenta Compact Power RO3927.
Max príkon: 750 W.
Model: Cylindrový vysávač,
Typ čistenia: Suchý,
Typ nádoby na prach:
Vrecko na prach,
Kapacita prachovej nádoby: 3 L.
Úroveň hluku: 79 dB.
Farba: Biela
 
7000 bodov

PONUKA 
ZA 2021-2022

*ilustračné obrázky produktov

Olejový radiátor 
Príkon: 800 / 1200 / 2000 W 
Ventilátor: Nie 
Počet stupňov výkonu: 3 
Počet rebier radiátora: 9
1 ks

6500 bodov

Darčeky je možné si objednať na nižšie uvedenom maily, alebo telefonicky po kontaktovaní
zo strany spoločnosti Danone. Darčeky je možné si vybrať  z viacerých kategórií.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cpppromo.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotografie sú len ilustračné. V priebehu objednávacieho obdobia 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. 

PRE ŠKOLY 

BODOVÁ ŠKÁLA5501-7000

PONUKA 

Akumulátorová vŕtačka
GUDE 58504

6900 bodov

ZA 2021-2022

*ilustračné obrázky produktov

Krups Mini Me KP123B.
Espresso kávovar
Poloautomatické,
Kapacita vodného
zásobníka: 0,8 L,
Typ náplne kávy:
Kávová kapsula,
Nádrž na uvarenú kávu:
Pohár, Počet výtokov: 1.
Príkon: 1500 W.
 
7000 bodov

Trampolína bez ochrannej siete
101cm

6950 bodov

Darčeky je možné si objednať na nižšie uvedenom maily, alebo telefonicky po kontaktovaní
zo strany spoločnosti Danone. Darčeky je možné si vybrať  z viacerých kategórií.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cpppromo.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotografie sú len ilustračné. V priebehu objednávacieho obdobia 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. 

PRE ŠKOLY 

BODOVÁ ŠKÁLA7001-9000

PONUKA 

Výkonný kontaktný gril TESCOMA
s rýchlym dosiahnutím pracovnej teploty. 
Výška hornej grilovacej platne je nastaviteľná.
S termostatom a minútkou na dokonalý výsledok grilovania.
Vyrobený z prvotriednej nehrdzavejúcej ocele
a tepelne odolného plastu.

8700 bodov

Vysoko výkonný prenosný gril
s turbo ventilátorom, vďaka ktorému je možné grilovať
už 5 minút po zapálení dreveného uhlia a teplotu grilu ľahko regulovať. 
Veľký grilovací rošt z nehrdzavejúcej ocele je opatrený úchytkami
pre pohodlné prenášanie. Gril je skladný, ľahko sa udržuje čistý,
všetky nerezové časti sú vhodné do umývačky.
Poháňaný 4 tužkovými AA batériami 1.5 V.
Určený pre vonkajšie použitie
 
9000 bodov

vyžínač
GUDE 58598 

8500 bodov

ZA 2021-2022

*ilustračné obrázky produktov

Darčeky je možné si objednať na nižšie uvedenom maily, alebo telefonicky po kontaktovaní
zo strany spoločnosti Danone. Darčeky je možné si vybrať  z viacerých kategórií.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cpppromo.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotografie sú len ilustračné. V priebehu objednávacieho obdobia 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. 

PRE ŠKOLY 

BODOVÁ ŠKÁLA7001-9000

Kracher parn7 čistič 
Easyfix Deluxe

7500 bodov

PONUKA 

Sony Cybershot DSC-W830
Základ fotoaparátu tvorí citlivý 20.1MP
Super HAD CCD snímačom 1 / 2.3 (7.76 mm)
Svetelnosť objektívu je priemerná
s rozsahom 3.3 – 6.3.
Veľký 2.7 "displej ClearPhoto TFT
s rozlíšením 230 400 bodov..

7850 bodov

ZA 2021-2022

*ilustračné obrázky produktov

JBL Tuner2 BLK, WHI
Reproduktor prenosný

8800 bodov

Karcher zametací
stroj S4 twin 2v1

8500 bodov

Darčeky je možné si objednať na nižšie uvedenom maily, alebo telefonicky po kontaktovaní
zo strany spoločnosti Danone. Darčeky je možné si vybrať  z viacerých kategórií.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cpppromo.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotografie sú len ilustračné. V priebehu objednávacieho obdobia 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. 

PRE ŠKOLY 

BODOVÁ ŠKÁLA9001a viac

Gorenje SVC 216 FS
ergonomický a dizajnový
tyčový vysávač

9500 bodov

PONUKA 

 Monitor HP
MODEL M27FW
strieborný / biely
1 ks

9050 bodov

Súprava riadu HOME PROFI
Riad je vyrobený z prvotriednej
nehrdzavejúcej ocele
Vhodná pre všetky typy sporákov.
Súprava obsahuje:
kastról s pokrievkou ¤ 24 cm, 5.0 l,
kastról s pokrievkou ¤ 20 cm, 3.0 l,
hrniec s pokrievkou ¤ 20 cm, 4.0 l,
hrniec s pokrievkou ¤ 16 cm, 2.0 l, 
ajnica ¤ 16 cm, 1.5 l.

9400 bodov

HUAWEI Matepad T10s
RAM 4GB + 64GB Wifi
Android 10 Mobilná sieť: 4G/LTE 
Rozlíšenie displeja: WUXGA (1920x1200)
Procesor: Hisilicon Kirin 710A 

9800 bodov

ZA 2021-2022

*ilustračné obrázky produktov

Benzínová kosačka
AL-KO
Easy 4.6 SP-S 

9900 bodov

Darčeky je možné si objednať na nižšie uvedenom maily, alebo telefonicky po kontaktovaní
zo strany spoločnosti Danone. Darčeky je možné si vybrať  z viacerých kategórií.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cpppromo.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotografie sú len ilustračné. V priebehu objednávacieho obdobia 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. 

PRE ŠKOLY 

BODOVÁ ŠKÁLA9001a viac

Monitor HP M27FQ
Uhlopriečka 27",
QHD rozlíšenie
2560 × 1440,
pomer strán 16:9

9900 bodov

Drvič
AL-KO LH 2800

9900 bodov

Multifunkčná tlačiareň EPSON
Rozlíšenie tlače: 5 760 x 1 440 
Rozlíšenie skeneru:
1 200 x 2 400 dpi
Bluetooth: nie 
Wi-Fi: áno

9990 bodov

Krovinorez
AL-KO BC 400 B 

9850 bodov

PONUKA 
ZA 2021-2022

*ilustračné obrázky produktov

iRobot
Vysáva až 60 minút
3-stupňový systém vysávania
Pomocou funkcie Dirt Detect
vyhľadá viac znečistené miesta.
Aplikácia iRobot HOME umožňuje
spustiť alebo naplánovať vysávanie
Nna základe návykov pri upratovaní
navrhuje personalizované odporúčania.

9800 bodov

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


