
Akční nabídka platí pro prodejny COOP TIP a COOP TUTY Jednoty, OD Tábor.
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Nabídka platí do vyprodání zásob.

To nejlepší od místních z Chýnova, Tábora a Slap

Mleté maso mix 
500 g
cena za 1 kg = 149,80

Písecká játrová 
paštika
cena za 100 g

Zizu kuřecí stripsy 
obalované 1 kg
mražené
cena za 1 kg

Šunka nejvyšší jakosti
cena za 100 g

Polévka dršťková 
300 g
cena za 100 g = 16,63

Salám šunkový 
speciál
cena za 100 g

Pomazánka 100 g
a lá losos, a lá krab, 
a lá humr 
cena za 100 g

Slanina Staročeská
cena za 100 g

Makrela uzená volná
cena za 100 g

Šunková tlačenka
cena za 100 g

Rodinné 82%, 200 g
cena za 100 g = 9,95

Párky se sýrem
cena za 100 g

Rybí tatarák 150 g
cena za 100 g = 26,60

Uzené filety Malawi 
(cca 250 g v balení)
cena za 100 g

Staročeské párky
cena za 100 g

Klobása se sýrem
cena za 100 g

Pomazánka
budapešťská 140 g
cena za 100 g = 15,64

Slapská sekaná 
pečená 500 g

balená
cena za 1 kg = 119,80
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Vaše prodejny 
s  českou tradicí   

Praktický dárek pod stromeček – dárkové šeky v hodnotách 
100, 200 a 500 Kč, které platí v celé síti prodejen COOP Jednoty Tábor.
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Samson 11, 0,5 l
pivo světlý ležák
cena za 1 l = 19,80

Lipánek tvarohový 130 g
vybrané druhy 
cena za 100 g = 11,46

Pizza Dr. Oetker 325–355 g
vybrané druhy
cena za 100 g = od 11,24



Akce platí do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny v českých korunách. Případná změna akčních položek vyhrazena, za tiskové chyby neručíme. Fota jednotlivých výrobků jsou pouze ilustrační.  
Ceny jsou bez dekorace. Upozorňujeme, že běžné ceny uvedené v letáku mají charakter obecné informace a jsou nezávazné pro všechny prodejce. V pravomoci prodejce je zúžit akční položky z letáku  
adekvátně k prodejní ploše. Tento dokument není nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) ani výzvou k podávání nabídek. Jde o dokument určený pouze k marketingovým a propagačním účelům. 

Nabídka platí ve vybraných prodejnách COOP TIP a COOP TUTY: Tábor, Kapitána Jaroše 2392 / Sezimovo Ústí I., 
Dr. E. Beneše 1089 / Sezimovo Ústí II., nám. T. Bati 423 / Soběslav, nám. Republiky 98 / Veselí nad Lužnicí, Blatské 
sídliště 569 / Bechyně, Libušina 51 / Malšice č. p. 313 / Opařany č. p. 84 / Jistebnice č. p. 91 / Chotoviny č. p. 131 / Mladá  
Vožice, Žižkovo nám. 196 / Dírná, č. p. 98 / Sudoměřice u Bechyně, č. p. 125 / Košice, č. p. 107 / Borotín, č. p. 55 / Sezimovo Ústí,  
K Hájence 650 / Měšice, Chýnovská 454 / Tábor, Náměstí Přátelství 2800 / Chýnov, Tyršova 318 / Bechyně, Libušina 170 / Tábor, 
Leskovická 2693 / Tučapy, č. p. 20 / Choustník, č. p. 21 / Ratibořské Hory, č. p. 42 / Čekanice, U Jednoty 226 / Soběslav, Tyršova 483

Seznam prodejen najdete také na adrese 

www.jednota-tabor.cz

Jednota, OD Tábor

pro věrné zákazníky a členy 

Jednoty, OD Tábor
AKCEAKCE

Vepřové sádlo 
škvařené 500 g
cena za 100 g = 6,98

Dezert v čokoládě 
82–95 g
vybrané druhy
cena za 100 g = od 47,26

Radegast 
Extra Hořká 15, 0,5 l
pivo světlý ležák
cena za 1 l = 37,80

Kucharek bujón 12 + 
3 navíc, 150 g
vybrané druhy
cena za 100 g = 10,60

Semtex Energy 
energetický nápoj 0,5 l
vybrané druhy
cena za 1 l = 43,80

Kapucín polotučný 
tvaroh 250 g 
cena za 100 g = 7,96

Dražé v čokoládě 
Orion 90–100 g 
vybrané druhy
cena za 100 g = od 19,90

Limonáda 330 ml
vybrané druhy
cena za 100 ml = 3,61

Káva Jihlavanka 
Standard 250 g 
mletá 
cena za 100 g = 19,96

Bella Baby Happy
kapesníky Mix 100 ks 
cena za 1 ks = 0,23

Kravík 250 ml
vybrané druhy
cena za 100 ml = 5,96

Bohemia 75 g 
vybrané druhy 
cena za 100 g = 27,87

Mattoni s příchutí 1,5 l 
vybrané druhy
cena za 1 l = 9,93

Káva Black & White 
200 g 
instantní 
cena za 100 g = 54,50

Zubní pasta Odol 
75 ml 
Whitening, Herbal 
cena za 100 ml = 33,20

Milky Day 
kapsička 80 g
vybrané druhy
cena za 100 g = 22,38

Italská roláda 300 g
cappuccino, bílá 
čokoláda
cena za 100 g = 13,30

Chléb 
lámankový 500 g 
balený, krájený
chléb vícezrnný
cena za 1 kg = 63,80

Špičky 
s náplní 2 ks, 220 g 
balené, sladké 
jemné pečivo
cena za 100 g = 13,59

Debrecínská pečeně 
Dle Gusta
cena za 100 g = od 12,90

Smetanový Cream 17%, 
Marshall 0,5 l
cena za 1 l = od 258,–

Ubrousky dětské vlhčené 
BabyLand 72 ks
cena za 1 ks = od 0,28
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MÁSLO
jen za

29,90
Kč

Max. 3 ks na osobu a den.82 %, RANKO
250 g

... napříkladJen na e-shopu

naleznete
                
nízké ceny
TRVALE

   cenový     
     trhák

Šlehačka smetanová 
COOP Premium 250 ml
cena za 100 ml = od 11,96

36,90
cena bez karty
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Podhorský sýr 
s oky Ranko 
100 g 
plátky
cena za 100 g = od 19,90

24,90
cena bez karty
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17,90
cena bez karty
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cena bez karty
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3× 
ŠKODA KAROQ  od Klokočky

Vyhrajte na rok

Nakupujte kvalitu s chutí a vyhrajte ŠKODA KAROQ na rok a tisíce dalších cen týden co týden. 
Vystřihujte loga kvality z potravin, nalepujte a posílejte.

Herní karty ke stažení
a více na akademiekvality.cz 

dalších cen
50 tisíc

Každý týden vylosujeme další 
cenu v hodnotě až 10 000 Kč.
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Pegas Premium 115 ml
vybrané druhy 
cena za 100 ml = 15,57

Tradiční zmrzlina 350 ml
vybrané druhy
cena za 100 ml = 8,54

Krokety Nowaco 300 g
mražené
cena za 100 g = 11,63
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