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Platnosť 2. 4. – 8. 4. 2020

Horká čokoláda 
70% 80 g
jednotková cena 12,38 €/kg

099
10%

zľava do

Kakao plnotučné 100 g 
jednotková cena 8,90 €/kg

089 11%
zľava do

Carmeli sušienky 165 g 
jednotková cena 5,76 €/kg

095

Smotanová šľahačka 
v spreji 250 ml 

jednotková cena 5,56 €/l

139

Textová inzercia: ACCOM Slovakia, s. r. o.; ADANO, s. r. o.; AGRO TAMI, s. r. o.; AGROKARPATY, s. r. o. Plavnica; ANDACO, s.r.o.; AVEPHARMA, s.r.o.; B. M. Kávoviny, spol. s r. o.; BALTAXIA, s. r. o.; Bidfood Slovakia, s. r. o.; BOCHVILL, spol. s r. o.; BONAVITA SERVIS, spol. s r. o.; Bryndziareň  
a syráreň, s. r. o.; BUDIŠ, a. s.; CALENDULA, a. s.; CELLTEX, s. r. o.; CIMBAĽÁK s. r. o.; COOP JLC, a. s.; DOMA Prešov, a. s.; DRU, a. s.; DUKACSO TRADE, spol. s r. o.; Ed. Haas SK, s. r. o.; EUROMILK, a. s.; FOR-TRABE, s. r. o.; Gemermilk rs, s. r. o.; GGT, a. s.; GORAL, spol. s r. o.; GRANA natura,  

Toaletný papier 3-vrstvový 
4 ks 1 bal.

jednotková cena 0,32 €/ks

Hranolky zemiakové 
predsmažené 

hlbokozmrazené 1 kg

Smotanový dezert mix 
príchutí 250 g

jednotková cena 2,52 €/kg

063 165
14%

zľava do

129



Ceny platia 2. 4. – 8. 4. 2020 s. r. o.; Hamé Slovakia, spol. s r. o.; Herba Drug Trade, s. r. o.; HORTI, s. r. o.; HYZA a. s.; CHOCOLAND, s. r. o.; I.D.C. Holding, a. s.; IMBER, s. r. o.; Ing. Peter Kudláč – APIMED, JAV – AKC, s. r. o.; JS trade 
Slovakia, spol. s r. o.; KL Logistic Services, spol. s r. o.; KOLIBA Trade, s. r. o.; KRUP, s. r. o.; LEVICKÉ MLIEKARNE, a. s.; LINEA Slovensko, spol. s r. o.; LUMARKT, s. r. o.; M ä s p o m a, spol. s r. o.; Mapa 

078
Mliečna ryža 2 druhy 200 g 

jednotková cena 2,75 €/kg

169

Losos nepravý v oleji 125 g 
pevný podiel 85 g

jednotková cena 19,88 €/kg

Mozzarella mini 125 g 
jednotková cena 8,72 €/kg

109 055
10%

zľava do

Kvasená kapusta 1 kg 
pevný podiel 700 g

jednotková cena 1,84 €/kg

129
10%

zľava do

099

Paprika sladká 100 g
jednotková cena 9,90 €/kg

Gazdovská šunka údená 100 g
jednotková cena 7,80 €/kg

Paprika štipľavá 50 g 
jednotková cena 11,00 €/kg

Gazdovská klobása údená 100 g 
jednotková cena 6,70 €/kg

067

055



Ceny platia 2. 4. – 8. 4. 2020Spontex CE, s. r. o.; Maspex Slovakia Trade, s. r. o.; Mattes Slovakia, spol. s r. o.; McCarter, a. s.; MECOM GROUP, s. r. o.; MILSY, a.s.; Mlyn Kolárovo, a. s.; Mlyn Pohronský Ruskov, a. s.; MORAVOSEED 
SLOVAKIA, s. r. o.; MPC CESSI, a. s.; NAMEX, s. r. o.; NEALKO ORAVAN, spol. s r. o.; N i K A, spol. s r. o.; NOEMA, s. r. o.; NOVOFRUCT SK, s. r. o.; OPTIMA, a. s.; PALMA, a. s.; Partner in Pet Food SK, s. r. o.;  

Fazuľa biela veľká 400 g 
jednotková cena 2,98 €/kg

Fazuľa farebná, škvrnitá, 
veľká 400 g 

jednotková cena 4,98 €/kg

Cestoviny semolinové 4 druhy 400 g
jednotková cena 2,23 €/kg

119

139

199

Cestoviny semolinové 
Špagety 400 g

jednotková cena 
2,23 €/kg

089 089

10%
zľava do

099

Uhorky 3 - 6 cm 680 g 
pevný podiel 320 g

jednotková cena 4,34 €/kg

139
10%

zľava do

10%
zľava do Cookies 2 druhy 150 g

jednotková cena 6,60 €/kg
Cookies muffin s čokoládou 175 g  

jednotková cena 7,94 €/kg



Názov tlače: COOP Jednota SUPERMARKET. Periodicita: Vychádza minimálne 1 x mesačne. Ev. č. MK SR 2861/09. Vydavateľ: DUAL PRODUCTION, s. r. o.; Štefánikova 6, 811 05 Bratislava, IČO: 31 361 137, zapísaná OR OS Ba I., 
odd. Sro, vložka č. 6004/B. Dátum vydania: 2. 4. 2020, 1/2020. Cena: zdarma. Inzerenti si vyhradzujú právo, že cena tovarov alebo služieb uvedená v tomto vydaní platí počas platnosti vydania, t. j. od 2. 4. 2020 do 8. 4. 2020, 
alebo do vypredania zásob tovarov dodaných do tejto akcie. Ceny tovarov a služieb a výška zliav uvedené v tomto vydaní nezohľadňujú regionálne rozdiely v cenách týchto tovarov alebo služieb predávaných v predajniach 
COOP Jednota SUPERMARKET a COOP Jednota Tempo SUPERMARKET v jednotlivých regiónoch Slovenska. Zľavy sú poskytnuté z alternatívnych cien platných v danom regióne. Podmienky predaja tovarov a služieb uvedené 
v tomto vydaní platia vo všetkých predajniach COOP Jednota SUPERMARKET a COOP Jednota Tempo SUPERMARKET. Vydavateľ  si vyhradzuje právo na omyly a chyby v tomto vydaní. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmien  
v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Výpredaj tovarov z letáka nie je počas obdobia podpory predaja tovarov vylúčený. Distribúcia: Cromwell, a. s.

Kompletné krmivo pre mačky 750 g
jednotková cena 2,92 €/kg

Ceny platia 2. 4. – 8. 4. 2020

219

Kompletné krmivo pre dospelé psy 4 x 100 g 
pre dospelé mačky 4 x 100 g

jednotková cena 3,08 €/kg

PAUMA, spol. s r. o.; Pečivárne Lipt. Hrádok, s. r. o.; Penam SLOVAKIA, a. s.; Pivovar STEIGER, a. s.; PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE, a. s.; Poľnohospodárske družstvo Trsteník, PPRESS, s. r. o.; Proxyma, s. r. o.; RAJO, a. s.; RISO – R, s. r. o.; RYBA Košice, spol. s r. o.; Ryba Žilina, 
spol. s r. o.; SHP Harmanec, a. s.; SITIL BOHEMIA, s. r. o.; SOĽNOBANSKÁ, akciová spoločnosť, ST.NICOLAUS-trade, a. s.; Syráreň Bel Slovensko, a. s.; TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, TATRAKON, spol. s r. o.; Tatranská mliekareň, a. s.; TAURIS, a. s.; TEKMAR SLOVENSKO, s. r. o.; 
THYMOS, spol. s r. o.;  TOMATA, s. r. o.; ÚSOVSKO SK, s. r. o.; VEPY, spol. s r. o.; VEST, spol. s r. o.; Vinárske závody Topoľčianky, s. r. o.; VITAR SLOVAKIA, spol. s r. o.; VIREX, s. r. o.; ZLOM TRADE, s. r. o.

Krmivo pre psov 500 g
jednotková cena 2,78 €/kg

Krmivo pre dospelé psy 
s hovädzinou a kuracinou 4 x 85 g  

pre dospelé mačky 4 x 85 g
jednotková cena 3,62 €/kg

123

Symbol                      vyjadruje pôvod poľnohospodárskych produktov a potravín v Slovenskej republike v zmysle zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v platnom znení v spo-
jení s vyhláškou MPaRV SR č. 163/2014 Z.z. o podmienkach používania dobrovoľného označovania poľnohospodárskych produktov a potravín na účely informovania spotrebiteľa.

139 123

099

12%
zľava do

12%
zľava do10%

zľava do

Kuchynské utierky 2 ks 1 bal.
jednotková cena 0,50 €/ks

Hygienické vreckovky 
4-vrstvové 10 ks 1 bal.

jednotková cena 0,10 €/ks

Batérie alkalické 
2 druhy 4 ks 1 bal.

jednotková cena 0,41 €/ks10%
zľava do

165099


