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Milé čtenářky a čtenáři,

parné letní dny, a že letos opravdu parné byly, jsou pomalu za námi a střídá je podzimní 
sezóna. Přicházející podzim ohlašuje nové číslo Inspirace 2015, které je věnováno zejména 
bezpečným nákupům přes Internet a také službám, které vám e-shopy nabízejí. Dočkáte  
se kýžených informací o tom, jak poznat kvalitní internetový obchod, na co si dát pozor i to jak 
se orientovat v obchodních podmínkách, reklamacích apod. Samozřejmě vám představíme 
také jedinečné služby, které poskytuje e-shop www.euronics.cz. Popíšeme kupříkladu jeho 
největší přednost, a to osobní odběr na vybrané prodejně za 60 minut po online rezervaci 
zboží.

Následovat bude seznam novinek z hodně kategorií elektra. Můžeme prozradit, že  
se dočtete o novém mobilním telefonu Lenovo VIBE Shot, ale například i o pračce se sušičkou 
v jednom od značky Indesit. Kromě toho představíme spoustu dalších novinek, které nyní 
najdete třeba mezi příslušenstvím. Jistě jdete s dobou a víte, že je teď velkým trendem 
natáčet videa s outdoorovou kamerou, ať už z dovolené či jiných aktivit. Už jste si jednu 
také pořídili? Pokud ne, Inspirace je tu od toho, aby vám poradila a inspirovala vás. Proto 
jsme některé outdoorové kamery otestovali a vypsali vše, co nás na jejich použití, kvalitě, 
funkcích, praktičnosti i designu zaujalo. 

V letošním podzimním čísle pro vás máme i něco ze světa zvířat. Konkrétně se to týká 
opuštěných čtyřnohých mazlíčků z útulku, které budete moci spolu s Euronicsem podpořit,  
a navíc se u toho budete skvěle bavit. Opět jsou přichystány tradiční rubriky, zmiňme 
kupříkladu Otázky specialistů, kde odpovídáme na vaše nejčastější dotazy k tématu 
bezpečného online nákupu. A co vzkazy, které nám zasíláte? I ty zveřejníme! Ba dokonce 
vás za ně odměníme. Jako obvykle se můžete těšit také na křížovku o bezva ceny a spoustu 
dalších zajímavostí. Přejeme příjemné čtení a těšíme se na vás opět v zimním, vánočně 
laděném, čísle.

Za redakci
Barbora Kursová
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Pište nám, odměníme vás!

Pan Tomáš píše k testovacímu článku,
velký test grilů

Dobrý den do redakce,

fakt chválím za dobrý článek test grilů. Pročetl jsem celý  
a bylo opravdu vidět, že jste grilovali na vlastní kůži. Uvedené 
kladné i záporné vlastnosti grilů by nešly popsat bez vlastní 
zkušenosti. Sám gril mám, i když ne kontaktní, ale souhlasím, 
že nejlépe se pozná gril až při přípravě pořádného fláku masa. 
Super byla i závěrečná srovnávací přehledná tabulka grilů.

Děkujeme panu Tomášovi za jeho chválu, a aby bylo opravdu 
doložené, že jsme grilovali s našim Euronics týmem, přikládáme 
fotku z grilovacího dne v prostředí zelené lesní hájenky.

Vybrané vzkazy od vás náležitě odměníme. Tentokráte to budou 
novinky podzimu – nové selfie tyče značky GoGEN na mobilní 
telefony v hodnotě 999 Kč.

Paní Věra napsala k tématu letního
grilování a našim receptům

Milá redakce Inspirace,

musím se s vámi podělit o radostný zážitek, který měl můj 
manžel při čtení článku Manžel griluje, manželka pendluje 
uvedeném na str. 27 v čísle 2. Vždy si Inspiraci pročítal, 
teda spíše rychle zběžně listoval, ale u tohoto se zastavil 
a se zaujetím pročítal bod po bodu. Už od bodu 3 se začal 
jemně usmívat, pokračoval ve čtení. Celou dobu jsem jej 
sledovala.  Jakmile dočetl, obrátila jsem se k němu se slovy: 
„Dobrý článek, co? Úplně ses v tom viděl, že? Takto to  
u nás taky chodí miláčku při grilování.“ Odpověděl jen suše  
s potutelným úsměvem:  „No jo.“ A pokračoval v jeho zaběhlém 
rychlém prolistování zbytkem čísla. Je to opravdu grilovací 
scénář ze života. Děkuji za něj, stejně jako za doplňující 
chutně vypadající recepty na grilování a fotografie.

VZKAZY ČTENÁŘŮ
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S touto naší novou rubrikou se doslova roztrhl pytel s vašimi vzkazy a pozdravy k nám  
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76001 Zlín, nebo na e-mail inspirace@euronics.cz



Dbejte na bezpečí vašeho Lenovo

Chcete chránit svůj mobil proti poškrábání nebo poškození 
při pádu? Pořiďte si ke svému mobilnímu telefonu Lenovo 
některé z flipových pouzder GoGEN. Jsou vyrobena z PU kůže  
v několika barevných provedeních přizpůsobených barvě 
jednotlivých modelů telefonů Lenovo. Vybírejte! V nabídce 
jsou bílá a černá, zlatá i temně šedá pouzdra. Kromě toho, 
že pouzdra hezky vypadají, jsou však také velmi užitečná 
pro vaši manipulaci s mobilem. Například překlopením  
a složením z pouzdra uděláte stojánek, a to zejména díky 
soustavě magnetických lišt uvnitř materiálu. Máte-li Lenovo, 
stačí si vybrat pouzdro na svůj model. Dostupná jsou pouzdra 
pro Lenovo A328, A5000, A536, P70, S90, A6000, S60, 
VIBEX2, VIBEZ2 a VIBEZ2 Pro. A co údržba pouzdra? Pouzdro 
snadno očistíte suchým bavlněným hadříkem, popřípadě 
namočeným do mýdlové vody.

Fotíte mobilem? Foťte kvalitně
s fototelefonem Lenovo VIBE Shot
Večerní fotky jako od profíka

Sbíráte zážitky do svého mobilu? Pro ty, kteří chtějí fotit 
slušné fotky mobilem, je tady novinka fototelefon Lenovo 
VIBE Shot. Jeho největšími přednostmi jsou 16MPx zadní 
fotoaparát složený ze 6 čoček pro perfektně ostrý obraz, 
optická stabilizace a 8MPx přední fotoaparát s funkcí 
Panoramatic Selfie pro záviděníhodná selfies. Tvoje selfíčko 
konečně vynikne! Navíc můžete s fototelefonem Lenovo 
VIBE Shot fotit za jakýchkoliv podmínek. Co říkáte nafotit  
si večerní panorama nebo pořídit večerní fotku  
z roztančeného festivalu? Zadní osvit vám umožní fotit 
dobré fotky i ve zhoršených světelných podmínkách. Zvolte 
přitom ze tří přisvětlovacích diod (žlutá, zelená a červená). 
Je to zkrátka ideální fototelefon. 

Parametry i vzhled – obojí je důležité 

Ptáte se na další technické parametry? Ty jsou dotažené 
k úplné špičce. Lenovo VIBE shot má 64bitový 8jádrový 
procesor Qualcomm Snapdragon, 3 GB RAM a 32 GB uložiště 
a k tomu nejrychlejší 4G/LTE internet. A poslouží vám 
například i na cestách nebo při práci, jelikož do něj můžete 
dát dvě SIM karty. Jinými slovy rychlost, nekompromisní 
výkon, inteligence, flexibilita a obrovské úložiště. Kromě 
toho nabízí i větší 5" Full HD displej, na kterém si pořízené 
fotky prohlédnete v celé kráse. To vše a hliníkový rámeček  
z něj dělají supermana mezi telefony. Zajímá vás, jak vám bude 
ladit image telefonu? Lenovo VIBE Shot je vážně designový 
kousek. Váží 145 g a jeho tloušťka je 7,6 mm. Vyrábí se  
v elegantních barvách. Můžete si vybrat z karmínově červené, 
perleťově bílé nebo grafitově šedé. 

Mobilní telefon Lenovo VIBE Shot Dual Sim

Displej: 5" Full HD (1920 x 1080) IPS
Procesor: 8jádrový (1,7 Ghz), 64bitový
Operační paměť: 3 GB
Vnitřní úložiště: 32 GB
Připojení: Dual-Sim, 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.0
Fotoaparát: zadní 16 Mpix OS, přední 8 Mpix
Akumulátor: 3 000 mAh
Operační systém: Android 5.1 Lollipop
Rozměry, váha: 142,7 x 70 x 7,6 mm, 145 g
Doporučená cena: 10 999 Kč

NOVINKY
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Chcete vidět na displej za jízdy?
Pořiďte si držák na mobil GoGEN!

Nové držáky na mobil
pomohou s navigací i zábavou

Chcete opravdu praktického pomocníka do auta? Pořiďte si 
parádní držák na mobil. Uvádíme tři novinky značky GoGEN. 
Držák s univerzálním výměnným ramenem, univerzální držák, 
nebo univerzální a zároveň magnetický držák na mobil. Díky 
těmto vychytávkám nahradíte klidně i navigaci v autě. Stačí 
na palubní desku nebo čelní sklo upevnit držák s chytrým 
telefonem, který má nainstalovanou navigaci. Pak zadáte 
adresu a hurá na cesty. Mobil v držáku se vám bude hodit  
i v případě, že uvíznete v dopravní koloně. Pohodlněji se vám 
s ním budou sledovat videa, když se budete nudit. Vyberte  
si model vhodný pro vás. 

Držák na mobil GoGEN s univerzálním
výměnným ramenem se přizpůsobí

Jako první zmiňme držák na mobil GoGEN MCH607, který 
je kompatibilní s většinou telefonů i navigací a vhodný 
pro zařízení s úhlopříčkou displeje 3,5“ až 5,5“. Součástí 
příslušenství tohoto držáku jsou také ramena dvou délek, 
buď krátké pevné rameno o délce 9 cm, nebo prodloužené 
flexibilní s délkou 22 cm. Držák tak snadno umístíte do ideální 
polohy na palubní desce nebo čelním skle, aniž by překážel 
bezpečnému výhledu či omezoval přístup k ovládání palubní 
desky. Nosíte mobil v pouzdře? Nemusíte jej vytahovat.  
Do držáku snadno umístíte i přístroj v tvrdém krytu,  
s nasazeným silikonovým pouzdrem i připojeným USB 
kabelem na nabíjení. Kromě toho je tento držák otočný  
o 360°, takže můžete zvolit svislou i vodorovnou orientaci. 
Jak vidno, je to držák, který se vám opravdu přizpůsobí.

Univerzální a magnetický držák
na mobil GoGEN se neuvolní 

Další skvělou novinkou je univerzální a magnetický držák 
GoGEN MCH613. Stejně jako předchozí držák, tak i tento je 
velice přizpůsobivý. Lze jej použít pro širší okruh zařízení, 
tedy s úhlopříčkou od 1.8“ až 6“. Nejpoužívanější upevnění je 
opět na palubní desku nebo čelní sklo, a to pomocí přísavky. 
Mobil nebo jiné zařízení vybavíte magnetickou nálepkou 
nebo kovovou destičkou umístěnou pod zadní kryt. Ty jsou 
samozřejmě součástí balení. Magnet je dostatečně pevný 
a ani při sportovní jízdě nehrozí, že by se telefon v držáku 
pohnul, nebo že by se snad držák uvolnil. Třetí novinkou je 
univerzální držák na mobily a navigace GoGEN MCH676, 
který je kompatibilní se zařízeními o velikosti od 4“ do 5,7“. 
Jeho styčné plochy jsou v protiskluzném provedení, takže 
váš mobil bude i s tímto držákem v bezpečí a pevně uchycen. 
Navíc je celý vyroben v elegantní kombinaci lesklých  
a sametově matných částí.

Univerzální držák na mobil GoGEN MCH607

Umístění: na sklo, na palubní desku
Pro úhlopříčky: 3,5" – 5,5"
Doporučená cena: 499 Kč

Univerzální magnetický držák na mobil GoGEN MCH613

Umístění: na sklo, na palubní desku
Pro úhlopříčky: 1,8“ – 6,0“
Doporučená cena: 299 Kč
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Samsung Galaxy S6 edge+!
Výborně promyšlený a navíc krásný

Čarokrásný může být i mobilní telefon! Nový Samsung Galaxy 
S6 edge+, který vznikl v návaznosti na Samsung Galaxy S6 
edge, to dokazuje. Je však ještě trochu vychytanější a ještě 
o něco větší než jeho předchůdce. 5,7 palců dokonalosti, 
zakřivený displej Quad HD Super AMOLED, 16 Mpix fotoaparát 
a mnoho dalších technologických a samozřejmě i estetických 
předností tento smartphone přináší. Kromě toho, že luxusně 
vypadá, je ale také velmi dobře promyšlený. Budete s ním 
mít lepší obraz, snadnější ovládání a rychlejší nabíjení,  
ať už drátové či bezdrátové, které vám Samsung Galaxy S6 
edge+ rovněž umožní. A co prohlížení fotek nebo hraní her 
na zakřiveném displeji? Hraní dodá tu pravou dramatičnost  
a hloubka fotek bude nekonečná. 

Mobilní telefon Samsung Galaxy S6 edge+

Displej: dvojitě zakřivený
 5,7" Quad HD (2560 x 1440) Super AMOLED
Procesor: 8jádrový (4x 2,1 GHz, 4x 1,5 Ghz), 64bitový
Operační paměť: 4 GB
Vnitřní úložiště: 32 GB / 64 GB
Připojení: 4G/LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, 
 Bluetooth 4.2 LE, ANT+, Location
Fotoaparát: zadní 16 Mpix OIS, přední 5 Mpix
Akumulátor: 3 000 mAh, drátové i bezdrátové nabíjení
Operační systém: Android 5.1 Lollipop
Rozměry, váha: 154,4 x 75,8 x 6,9 mm, 153 g
Doporučená cena: od 22 590 Kč

Dvojitý luxus s dvojitě zakřiveným
Samsung Galaxy S6 edge+

Přiložíte k uchu a číslo se samo vytočí

Stejně jako Samsungy řady S6 je i Samsung Galaxy S6 edge+ 
opatřen vyspělou technologií i spoustou vychytávek, které 
vám ušetří čas a zabezpečí data. Váš mobil bude v bezpečí 
zejména díky snímači otisků. Také možnost virtuálního 
šifrování a technologie KNOX zajistí kvalitní zabezpečení 
vašeho Galaxy. Zkrátka mobil na otisk prstu! Kromě senzoru 
otisků však disponuje i senzorem tepové frekvence, který 
nasbíraná data zanese do grafu spolu s cvičebními výsledky.  
Z toho poté vyhodnotí například okysličení krve, příjem kofeinu, 
vody, hmotnosti apod. Můžete tak sledovat a vylepšovat svůj 
fyzický stav. A jak ušetříte se Samsungem S6 edge+ čas? Čas 
vám rozhodně ušetří gesta. Najdete je pod nabídkou „Pohyby 
a gesta“ přímo v nastavení telefonu. Chcete bez zdržování 
odpovědět na zprávu zavoláním? Nebo potřebujete urgentně 
zavolat někomu z kontaktů? Jistě uvítáte gesto „Přímé volání“ 
urychlující celý proces telefonování. Funguje tak, že telefon 
přiložíte k uchu a hovor s kontaktem se automaticky vytočí.   

Revoluční komunikace s kontakty

Revoluce přichází především do vaší komunikace  
s kontakty. Můžete poslat šťouchnutí, smajlíka či jiný 
emotikon oblíbeným kontaktům, a to díky funkci 
OnCircle. I videa budou mnohem vybroušenější. 
Dokonalou ostrost zajistí optická stabilizace společně 
s digitální video stabilizací. A co focení? Nejen selfíčka 
získají nový rozměr. Součástí Samsung Galaxy S6 edge+  
je také špičkový fotoaparát 16Mpx fotoaparát se 
světelností f/1.9. Nesmíme zapomenout zmínit super 
rychlý LTE internet. Samozřejmostí je provázanost 
vašeho Galaxy s Facebookem i jinými sociálními sítěmi  
a mnoho skvělých aplikací. Příkladem je platební aplikace 
podporující MST (Magnetic Secure Transmission), NFC  
a platby pomocí čárového kódu, se kterými platby  
a nákupy už nemůžou být snadnější.
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Jsou tady nové selfie tyče GoGEN. Takže 
americký úsměv, našpulit rty a fotíme!

Foťte selfíčka s nadhledem

Na kterou se chystáte – zlatou, černou nebo titanovou? Pokud 
ještě nemáte vybráno, tak si přečtěte, proč si novou selfie tyč 
GoGEN pořídit. Nejde jen o to, že můžete vyfotit skvělé selfie 
na Facebook a pochlubit se svými zážitky ostatním. Kromě 
toho můžete zachytit více krajiny okolo vás nebo udělat 
fotku celé rodiny, na které můžete být i vy místo toho, abyste 
stáli za objektivem. Tyto nové selfie tyče GoGEN lze použít 
pro fotoaparáty se stativovým závitem, outdoorové kamery, 
telefony s Android 3.0 a vyšším (podporující Bluetooth V 3.0), 
iOS 4.0 a vyšším a také pro telefony o šířce od 55 do 80 mm. 

Přinášejí i spoustu praktických vylepšení.

Telefon nevyklouzne
a ruka nesklouzne

Bojíte se, že focení se selfie tyčí nebude 
dost stabilní a vy byste mohli přijít o svůj 
ne zrovna levný telefon? GoGEN selfie 
tyče mají tělo z eloxovaného hliníku  
a jsou vybaveny skvělými vychytávkami, 
jako je aretace neboli možnost dotažení, 
které zabrání vyklouznutí telefonu.  
K tomu jsou opatřeny i protiskluzovou 
rukojetí proti vypadnutí selfie tyče z vaší 
ruky. A aby toho nebylo málo, je celé 
balení doplněno o tripod - variabilní 
stojánek se stativovým závitem.  

Ten využijete především pro focení  
na nerovných terénech s klasickým 

fotoaparátem se samospouští. 
Díky stativovému závitu  
na něj lehce připevníte celou 

Selfie tyč GoGEN 4

Provedení: hliníkové, protiskluzná rukojeť,
 stativový stojan, poutko na zavěšení
Délka vysunutí: max. 117 cm
Upevnění: 1/4" stativový závit pro fotoaparát,
 držák mobilu 
Spoušť: Bluetooth, dosah až 10 m
Doporučená cena: 999 Kč

selfie tyč s různými koncovkami. Takže bezpečnost vašeho 
zařízení je zcela zajištěna.

Stačí pohnout jedním prstem a selfie je na světě!

V obsahu balení k tyči najdete také bluetooth spoušť 
včetně baterie, která vám focení značně usnadní. Telefon 
pak velmi snadno spárujete, zmáčknete spoušť a selfie  
je na světě. Teleskopickou tyč si pak můžete nastavit  
od 29 do 117 cm podle toho, z jaké dálky se chcete vyfotit  
a kolik pozadí potřebujete zabrat. Selfie tyč GoGEN váží  
pouhých 445 g, takže je velmi lehká   také skladná, oplatí  
se ji sbalit s sebou na cesty. Ptáte se, jestli vám bude ladit  
k telefonu? Na výběr máte tři barevná provedení, a to zlatou, 
černou nebo titanovou. Dostanete k ní i bohaté příslušenství.
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Sušička stejně většinu aviváže „vyfouká“ tím, jak v ní neustále 
cirkuluje vzduch. Proto používejte aviváže s rozvahou  
a nanejvýše dle návodů na obalu. Většinou sami zjistíte, že  
ji již nepotřebujete.

Nyní vaše oblečení přetrvá všechny
módní trendy

Prošívanou zimní bundu musíme sušit jinak než džíny. Pomocí 
jemně teplého vzduchu, mnoha speciálních programů  
a bubnu se strukturou, která chrání tkaninu, vám sušičky 
Bosch vždy poskytnou tu nejlepší péči pro každý typ prádla, 
ať už vyžaduje cokoli.

Jak zajistit abychom prádlo nepřesušili

Zde na nás u firmy Bosch opět mysleli a sušičky vybavili 
senzory, které kontrolují samotnou vlhkost v sušiče. Tyto 
senzory pravidelně kontrolují aktuální vlhkost a tím se starají, 
aby sušička prádlo nepřesušila, nebo dokonce nedosušila. 
Aby sušička vše správně usušila, nedoporučuje se v průběhu 
sušení (například po jedné hodině sušení) přidat právě 
vypraný kousek oblečení, který nutně potřebujeme. Zvýší  
se vlhkost a tím pádem ostatní prádlo přesuší.

Neutrácejme zbytečně za prostředky

Sušičky prádla mají tu výhodu, že se již nemusíme starat o to, 
aby bylo prádlo krásně nadýchané a přidávat k praní i aviváž. 

Když začne podzim, již nebude tak jednoduché usušit prádlo venku na šňůře. Začneme 
sušit na sušáku, ale to má několik nevýhod. Prádlo se usuší, ale v bytech a domech se srá-
ží vlhkost z usušeného prádla. To je důvod proč se zamyslet nad sušičkou a jejím použití.  
Ve firmě Bosch to moc dobře ví, a proto vyvinuli sušičku prádla, která se o vše postará. Sušič-
ky WTW85460BY a WTW83460BY používají technologii tepelného čerpadla a SelfCleaning 
Condenser™. Tepelné čerpadlo zajistí nejúspornější sušení. Pomocí patentované technologie 
SelfCleaning Condenser™, která se postará o automatické čištění kondenzátoru, nedochází již 
k navyšování nákladů na spotřebu energie.

Kde usušit prádlo až začne ten pravý 
podzim? Ideálně v sušičce prádla Bosch

Sušička prádla Bosch WTW85460BY /  WTW83460BY

Provedení: kondenzační, volně stojící
Energetická třída: A++ 
Kapacita prádla: 8 kg
Hlučnost: 65 dB
Funkce: LED displej, vnitřní osvětlení bubnu, 
 automatický proplach kondenzátoru
Rozměry (V x Š xH): 84,2 x 59,7 x 63,6 / 84,2 x 59,8 x 65,2 cm
Hmotnost: 55 / 50 kg
Doporučená cena: 19 990 Kč
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Prací i sušící programy na míru

Univerzální program Push & Wash + Dry je koncipován pro 
kapacitu 3 kg prádla v kombinaci bavlny a syntetiky, praní  
na 33 °C po dobu 44 minut a následné sušení při teplotě 63 °C.  
Stisknutí jediného tlačítka okamžitě spustí cyklus, vypere, 
vysuší a zanechá prádlo s minimem pomačkání pro snadné 
žehlení.

To ale není vše. Pračky se sušičkou Indesit INNEX disponují 
dalšími 14 pracími a sušíčími cykly až pro 9 kg prádla praní  
a 6 kg prádla sušení s klasickým způsobem nastavení včetně 
speciálních programů:
· cyklus Osvěžení prádla je nejrychlejším způsobem jak  
 provzdušnit své oblečení aniž byste jej museli prát –  
 proudem horkého vzduchu uvolní vlákna a odstraní všechny  
 nepříjemné pachy, a to za pouhých 30 minut.
·  program Express Wash & Dry za 45 minut vypere a vysuší 1 kg  
 slabě znečištěného prádla. 
· programy pro účinné odstranění skvrn s předvolbou jejich 
 původu (Jídlo, Práce, Outdoor) umožňují zvolit intenzitu 

S blížícím se podzimem opět řešíte nedostatečný prostor v domácnosti na sušičku i na sušák prá-
dla a navíc se neradi zaobíráte širokou nabídkou pracích programů a jejich nastavováním? Pak 
přesně vám na míru jsou určeny pračky se sušičkou Indesit INNEX. Ty disponují, podobně jako 
pračky stejné designové řady tlačítkem „Push & Wash + Dry“, u kterého díky patentované progra-
movací technologii stačí jeden stisk k zapnutí spotřebiče, automatickému nastavení univerzálního 
pracího a sušícího cyklu a spuštění programu. Nejběžněji používaný prací a sušící program tak 
již nemusíte složitě nastavovat a veškeré starosti necháte na spotřebiči. Indesit INNEX šetří čas, 
energii a vodu a zaručuje perfektně vyprané a vysušené prádlo připravené ke snadnému žehlení.

Je čas si to zjednodušit
s pračkami se sušičkou Indesit INNEX 

 praní dle typu skvrn.
· dalšími programy jsou speciální péče o sportovní funkční  
 oblečení a obuv, antialergenní program s možností přidání  
 až 3 máchání navíc pro odstranění všech alergenů z prádla  
 nebo kratší cyklus pro černé oděvy, které jsou nejvíce  
 náchylné k vyblednutí. Tento program využívá nižší teplotu  
 vody a šetrnější pohyby bubnu pro menší mechanické odírání  
 prádla a zabránění vyblednutí.

Moderní design a digitální ovládání

Pro jednodušší vkládání a vyndavání prádla mají pračky 
se sušičkou Indesit INNEX zvětšený plnící otvor a nové 
ergonomické madlo v několika barevných provedeních se 
stříbrnými, černými nebo bílými dvířky. Moderní design 
pračky podtrhuje přehledný digitální ovládací panel. 
Úspory v energetické třídě A dosahují díky automatickému 
rozpoznávání množství prádla a systému Drying Balance, 
který v průběhu sušení elektronicky hlídá teplotu a čas 
dle nastavení úrovně sušení. Hlučnost je snížena využitím 
bezuhlíkového motoru. Ovládání usnadňuje velký digitální 
displej.

Doporučujeme pračku se sušičkou Indesit XWDE 961480X WSSS 
EU. Tento model má kapacitu 9 kg praní a 6 kg sušení, maximální 
rychlost odstřeďování 1400 ot./min. a energetickou třídu A. 
Barevné provedení je bílé se stříbrnými dvířky.
V nabídce také máme tyto dvě pračky se sušičkou Indesit. Jedná 
se o modely IWDE 7145 B (EU) a XWDA 751480X WSSS EU.

Pračka se sušičkou Indesit XWDE 961480X WSSS EU

Provedení: pračka + kondenzační sušička, volně stojící
Energetická třída: A 
Kapacita prádla: 9 kg praní, 6 kg sušení
Rychlost: 1 400 ot./min
Hlučnost: 54 dB
Funkce: 28 programů, odložený start, displej
Rozměry (V x Š xH): 85 x 59,5 x 60,5 cm
Hmotnost: 72 kg
Doporučená cena: 12 990 Kč

 Inspirace 3 / 2015   |   11

NOVINKY



S Philips ProCare se stihnete navlnit i ve spěchu

Nemáte moc času a potřebujete rychle vytvořit excelentní 
účes? Kulma Philips ProCare disponuje výkonným topným 
tělesem, které se nahřeje za pouhých 30 sekund. Na nic 
nečekáte! Podle typu vašich vlasů si pak zvolíte vhodné 
nastavení teploty. Jemnějším vlasům stačí 170 °C, dále 
lze nastavit 190 °C, nebo až 210 °C. Profesionální rotační 
titanový válec se pak postará o rychlé navlnění pramínků, 
které proběhne jako po másle. Pro naprosté bezpečí vašich 
vlasů můžete zvolit také to, jak dlouho kulma vlasy přidrží  
v ohřevu, abyste dosáhli kýženého zvlnění. S dvoumetrovým 
kabelem můžete navíc přecházet od zrcadla k zrcadlu. Krásně 
učesaná se budete i krásně cítit.

Pořiďte si kulmu Philips ProCare a podpořte značku, které 
záleží na životním prostředí a dbá na ekologičnost výrobků. 

Kulma Philips ProCare
– váš nový kadeřník

Kulma Philips HPS940/00

Typ kulmy: rotační
Doba zahřívání: pod 30 sekund
Maximální teplota: 210 °C
Motor: bezkartáčový
Kabel: otočný, délka 2 m, poutko pro zavěšení
Funkce: titanový keramický povrch válce,
 nastavitelný směr natáčení,
 automatické vypnutí
Doporučená cena: 2 999 Kč

Natočí lokny automaticky a profesionálně

Ráda vypadáte dobře a uvítala byste konečně kulmu, která 
vám natočí vlasy stejně jako profesionální kadeřník? Pak je 
kulma Philips ProCare pro vás ta pravá pomocnice. Vytváří 
lokny automaticky, takže se každý den postará o váš skvělý 
účes a vy přitom nemusíte ani otočit rukou. Otáčení zajišťuje 
odolný bezkartáčový motor. Co je na kulmě Philips ProCare 
ale tou největší výhodou? To, že za její profi služby zaplatíte 
pouze jednou a nemusíte utrácet za návštěvu salonu 
pokaždé, když se chystáte na ples, do divadla či na jinou 
kulturně-společenskou akci. 

Směřujte vlnky tak, aby vypadaly přirozeně

Každá z nás má jiné vlasy a každé se líbí trochu jinak učesané. 
Proto Philips ProCare přichází z možností volby, na kterou 
stranu mají vlny směřovat. Umí totiž natáčet doleva, doprava 
nebo střídat oba směry. Tento způsob střídání směrů doleva 
a doprava vám zajistí zcela přirozený vzhled a vlnky budou 
vypadat jako přírodní. Navíc mnohem snadněji natočíte  
s kulmou Philips ProCare vlasy na zadní straně hlavy. A to díky 
ergonomickému tvaru kulmy a především automatickému 
natáčení. Už nebudete potřebovat ničí pomoc! Kulma  
si vlasy vtáhne, přidrží, vydá zvukový signál a vy jen vytáhnete 
krásně zvlněný pramen. Jedinečná tepelně izolační komora 
přitom zajistí, že se nespálíte.  
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Ptáte se v této souvislosti na spotřebu? Žádné obavy! 
Nedochází ke zbytečné spotřebě energie. Zdroj disponuje 
elektronikou, která řídí optimalizaci nabíjení a spotřeby 
energie v závislosti na nabití baterie.

Posviťte si na nepořádek

Zdá se vám údržba snadná? Je toho mnohem více, co vás 
zaujme. Vysavač Electrolux ULTRA Power má LED diody 
integrované v podlahové hubici pro přehledný úklid.  
A navíc vám na to posvítí. Velice přizpůsobivá hubice je totiž 
také opatřena osvětlením. Kromě toho disponuje kluznou 
plochou a čtyřmi kolečky pro maximální ovladatelnost  
a dobrý průtok vzduchu. Díky větší hadici a upravenému 
nasávání vzduchu a vzduchových kanálů se snižuje pokles 
tlaku. Vynikající je i to, že kamkoliv jej zaparkujete, tam bude 
stát. Je totiž uzpůsoben k samostatnému stání.  

Akumulátor vysavače bude žít déle,
budete-li se k němu správně chovat

•	 vždy	po	vysávání	umístěte	vysavač	do	nabíjecí	stanice
 pro dobytí akumulátoru 
•	 nabíjecí	zdroj	nikdy	nevytahujte	ze	zásuvky,	vysavač	
 by se měl permanentně nabíjet 
•	 nabíjejte	vysavač	pravidelně	–	bez	nabití	delší	dobu
 se může poškodit a snižuje se životnost 

Electrolux Ultra Power – ultra silný 
vysavač do vaší domácnosti

Tyčový vysavač Electrolux ULTRA Power ZB5020

Typ filtrace: bezsáčkový
Nádoba na nečistoty: 0,8 l
Akumulátor: Li-Ion, napětí 21,6  V
Doba vysávání: až 50 minut na jedno nabití
Doporučená cena: 5 999 Kč

Chopte se schopného vysavače
a úklid bude hotový raz dva! 

Chcete vzít úklid pěkně z gruntu, ale přitom se moc nenadřít? 
Pořiďte si Electrolux ULTRA Power, bezsáčkový tyčový vysavač 
s rotačním kartáčem patentovaným systémem BRUSH ROLL 
CLEAN. Jednak snadno vysaje podlahu až do posledního 
smítka a jednak nebude vyžadovat téměř žádnou údržbu. 
Vysavač ULTRA Power je bezsáčkový. Nebudete už muset 
dokupovat sáčky na výměnu, takže vám i ušetří peníze. 
Kromě toho vysavač zajistí jednoduché vyčištění rotačního 
kartáče pouhým sešlápnutím pedálu. 

Nabíjecí vysavač s hygienickou údržbou

Nejspíš se vám nebude chtít vysávat celou hodinu. Nicméně 
vysavač Electrolux ULTRA Power to skvěle zvládne klidně 
na jedno nabití. Je vybaven akumulátory Li-Ion - 21,6V, 
což postačí na 50 minut nepřetržitého úklidu. Pokud bude 
potřeba vyčistit filtr, tak se nemusíte nikterak štítit. Způsob 
vyčištění filtru je zcela hygienický. V nádobce je pero, které 
se natáhne a pustí pro vyčištění vnitřního filtru. Prach pak 
jednoduše spadne do nádobky na špínu, která má objem 0,8 l. 
Po úklidu stačí dát vysavač opět nabít. 
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Bezpečné online nakupování 
aneb jak v tom umět správně chodit

V současné době dostává internetová komunikace a vůbec doba strávená lidmi na internetu 
úplně jiný rozměr. Jedná se zejména o délku prohlížení internetu, počet návštěv a konečně 
také nákupů nejrůznějšího sortimentu přes internet. Je to dáno moderními technologiemi, 
které nám umožňují být online takřka nonstop. Stává se pro nás rutinou denně procházet  
e-maily, chatovat s přáteli, ba dokonce i řešit online s kolegy pracovní věci. Stahujeme ap-
likace na nejrůznější služby a ustavičně kontrolujeme Facebook. Kromě toho však, a tím  
se dostáváme k hlavnímu tématu podzimní Inspirace, dnes běžně nakupujeme v e-shopech  
a provádíme platební převody už i na svém mobilu či tabletu díky aplikacím pro bankovní 
služby. Cesta k nákupu nových věcí se urychluje, ostatně tak jako v moderním světě všechno. 
Nad čím bychom se ale měli na chvíli pozastavit je to, že s nákupem přes internet souvisejí  
i vážná rizika. Chcete vědět, na co si dát pozor? Zajímá vás bezpečný nákup a jak vybrat 
správný e-shop? Chcete vědět, jak reklamovat zboží koupené na internetu? 
Pak se pohodlně usaďte a pokračujte ve čtení. 
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Párkrát kliknete a je nakoupeno.
Ale co bezpečí?

Každý z vás už jistě někdy nakupoval přes internet. Tato forma 
nákupu je rychlá, snadná a hlavně oblíbená. Proč? Protože 
člověk může lehce srovnat jednotlivé zboží podle ceny  
a parametrů, podle kterých si vybere. Pak už jen párkrát 
klikne a zboží je nakoupeno. Pokud jde o ceny, tak ty jsou 
zpravidla na internetu nižší než v kamenné prodejně. A to je 
taky jeden z důležitých aspektů, proč internetový nákup často 
upřednostníme. A co časová náročnost? Takto nakupovat 
můžeme ve dne i v noci bez jakéhokoliv časového omezení. 
Ve vyjmenovávání výhod internetového nákupu by se dalo 
pokračovat ještě hodně dlouho. Pojďme se však zaměřit  
i na možné nebezpečí internetového nákupu. Bohužel  
na nás při online nakupování číhá i spousta nástrah. Rádi 
bychom vám předestřeli, na jaké nástrahy můžete narazit a 
jak se jim dá vyvarovat. Možná přitom sami dojdete k názoru,  
že Euronics je váš dobrý parťák, se kterým žádné riziko 
nehrozí, spíše naopak. Dozvíte se zde totiž i o službách, díky 
kterým je Euronics o krok napřed a zajistí vám naprosto 
přehledný výběr produktů, super rychlý a bezpečný nákup, 
ale dokonce i exkluzivní ponákupní servis.

Co udělat pro bezpečný nákup?
Dobrá rada nad zlato

1. Zjistěte si, co je to za e-shop
Našli jste e-shop, kde mají kýžený výrobek skladem a ještě  
k tomu za slušnou cenu? Než zboží vložíte do košíku, 
věnujte pár minut prohledáním informací o daném e-shopu.  
Zda splňuje znaky kvalitního online prodejce, zjistíte podle 
toho, že má například dlouhodobou tradici na trhu, úplně 
nejlépe, pokud je e-shop zaštítěn i kamennými prodejnami. 
Spolehlivý internetový obchod má na svých stránkách 
běžně uvedeny identifikační údaje jako obchodní jméno, 
adresu, e-mail a telefon. Měli byste najít také kontaktní 
údaje na zákaznické centrum, které se zpravidla týkají 
zákaznického centra e-shopu. Nesmí chybět zejména 
obchodní, doručovací a reklamační podmínky, může být 
uveden i servis po nákupu či doplňkové služby. Pokud tyto 
informace na stránkách prodejce naleznete, vypadá to, že  
se nemusíte bát zde nakoupit. Nenašli jste však některé  
z těchto důležitých sdělení? Doporučujeme, abyste raději 
vyhledali jiný e-shop.

2. Vyhledejte reference a recenze
Jestliže nemáte doposud žádné zkušenosti s e-shopem, 
který jste si vybrali, poptejte se přátel a známých na jejich 
zkušenosti. Osobní doporučení a reference vám mohou 
opravdu hodně ulehčit. A pokud nikdo z vašich blízkých  
v obchodě nic nenakupoval, pokuste se zapátrat na internetu. 
Určitě tam bude spousta diskuzí nebo uživatelských recenzí, 
které vám otevřou oči. Často také přímo na stránkách 
e-shopu naleznete hodnocení od ostatních spotřebitelů, 
zejména u produktů, které si zakoupili. Dozvíte se tam, jak 
hodnotí nákup, servisní služby i plusy a mínusy zakoupeného 
zboží. Samozřejmě je třeba být obezřetní, abyste se nenechali 
napálit zfalšovanými recenzemi reklamní agenturou.  

Ale jistí si nemůžete být stejně nikdy. I přesto vám zkušenosti 
ostatních pomohou prověřit, zda se nejedná o podvodný 
e-shop. Bohužel snadno se dá v dnešní době narazit na 
věrohodně se tvářící internetový obchod, který od vás vybere 
peníze a jednoduše zmizí. Proto nepodceňte recenze, díky 
kterým lze podvodné e-shopy včas odhalit. 

3. Pozor na podezřele nízkou cenu
Jaké je hlavní kritérium pro výběr e-shopu, ve kterém si 
zboží zakoupíte? Patrně ve výběru hodně, ba možná nejvíce, 
figuruje cena. Dejte si však pozor, pokud je cena příliš nízká. 
Jestliže například mobilní telefon ve všech internetových 
obchodech stojí 5 990 Kč a vy jej najdete u jediného prodejce 
za 1000 Kč, neunáhlete se. Při tvorbě ceny mohlo dojít  
k chybě ze strany prodejce a vy byste se telefonu za tyto 
peníze nejspíš nedočkali. Solidní internetový obchod se 
obvykle omluví a nabídne vám mobil za správnou cenu.  
S podobnou situací se setkali již mnozí spotřebitelé, stačí si 
projít pár recenzí a dočtete se o jejich příbězích. Jsou však  
i horší případy! Pamatujte, že internetovou stránku si může 
během chvíle zřídit kdokoliv, takže i kdejaký podvodník. Proto 
je veledůležité se před nákupem o prodejci dobře informovat, 
jak už jsme psali výše. Zkrátka zadejte jméno obchodníka do 
vyhledávače a čtěte. Také si jej můžete prověřit v obchodním 
rejstříku, kde se dozvíte, zda se jedná o registrovaného 
podnikatele. Příliš nízká cena může být využita bohužel  
i k vašemu oklamání. Cenu za produkt sice e-shop uvádí nízkou, 
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ale je v ní zahrnuto DPH? A co doprava? Tyto položky byste 
si měli také zjistit, abyste nakonec neplatili ještě více, než  
v ostatních obchodech. Někteří prodejci po vás mohou chtít 
například 70 Kč poplatek za dobírku, čímž se vám cena zase 
zvedá. U Euronics za dobírku neplatíte. Proč byste měli platit 
za to, že si zboží přeberete? Naopak obchod, ve kterém bylo 
zboží o stovku dražší, může nabízet zdarma dopravu až k vám 
do bytu. Proto je dobré nákup důkladně prostudovat a zvážit.

4. Projděte si obchodní podmínky
Nezapomeňte, že před koupí produktu v e-shopu zaškrtáváte 
souhlas s obchodními podmínkami. Proto byste se s nimi 
měli seznámit. Už podle nich se dá rozpoznat, zda se jedná  
o solidní e-shop. K obchodním podmínkám poctivého 
e-shopu byste se měli snadno prokliknout, neměly by 
obsahovat skryté odkazy, zmenšené poznámky pod čarou, 
ale naopak by měly být čitelné a srozumitelné pro každého. 
A to i přesto, že bývají napsány právním jazykem. Dozvíte  
se v nich důležité body, které by neměly ujít vaší pozornosti. 
Uveďme jeden z nejdůležitějších, kterým je odstoupení 
od smlouvy. Od kupní smlouvy na zboží koupené přes 
internet můžete odstoupit do 14 dnů od převzetí bez udání 
jakéhokoliv důvodu. Pokud vám však nebyly sděleny veškeré 
informace dané zákonem, mezi které patří třeba informace 
o veškerých nákladech na dodávku zboží, pak se lhůta  
k odstoupení prodlužuje na 3 měsíce. 

5. Vyhledejte si postup reklamace
Pokud chcete zboží zakoupené přes internet reklamovat,  
je potřeba to udělat v záruční době. Navíc můžete zpravidla 

reklamovat pouze v zemi, kde jste zboží pořídili. Jistě víte,  
že v České republice platí záruka dva roky. V ostatních státech 
je to povětšinou jeden rok. Jednotlivé firmy vám však mohou 
nabídnout i delší záruku, takže vás nepřekvapí, když objevíte 
výrobek se zárukou tři nebo pět let. Také Euronics za poplatek 
poskytuje prodloužení záruky, ale najdete zde i výrobky, 
ke kterým je automaticky přiřazena tříletá záruka zdarma. 
Zboží se obvykle reklamuje na reklamačním oddělení,  
kde byste měli předložit doklad o koupi, záruční list (pokud 
byl součástí) a průvodní dopis s popisem závady. Samozřejmě 
jsou potřeba i vaše kontaktní údaje. Termín pro vyřízení 
reklamace je u nás stanoven na 30 dní.

6. Zvolte bezpečný způsob platby a předání zboží
S každým online nakupováním hrozí určité riziko spojené  
s placením předem prostřednictvím internetu. Zpravidla 
se takto platí právě u internetových prodejců, protože je to 
nejrychlejší. Zvolit si můžete buď platbu kartou, nebo přes 
internetové bankovnictví. Pokud si nejste e-shopem jisti 
 a nakupujete v něm poprvé, doporučujeme vám zvolit způsob 
platby na dobírku. Zaplatíte až po dodání zboží a vyhnete se 
tím zbytečným obavám. Pokud se přece jen rozhodnete platit 
předem na internetu, vyberte si prověřený obchod a raději 
si vytiskněte a uschovejte veškeré převzaté doklady včetně 
potvrzení objednávky, kterou by vám měl prodejce zaslat  
na váš e-mail. Při převzetí zásilky nezapomeňte zkontrolovat, 
zda je obal neporušený. V případě poškození zásilku raději 
nepřebírejte a kontaktujte prodejce, jistě se domluvíte  
na novém řešení či způsobu předání zboží.  
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7. Pokud je to možné, využijte osobní odběr
Znakem kvalitního e-shopu je bezpochyby také to, je-
li zaštítěn kamennými prodejnami. Zákazníkovi se pak 
nabízí další možnosti. Kromě toho, že si zboží může vybrat i 
zakoupit online, může mu být umožněno vyzvednout si zboží  
na prodejně. Tím se vyhne případným platbám za dopravu  
a navíc si vybrané zboží vlastnoručně osahá a prohlédne, zda 
je v pořádku. Euronics tuto exkluzivní službu nabízí. Služba 
Osobní odběr vám umožní rezervovat si výrobek na e-shopu 
www.euronics.cz a vyzvednout si jej na nejbližší prodejně. 
Prodejen, kde si můžete zboží takto vyzvednout, je 100  
po celé České republice. Za 60 minut, ale mnohdy je to i dříve, 
vám přijde SMS i e-mail s informací, že je vámi rezervované 
zboží přichystáno k vyzvednutí na prodejně, kterou jste 
si vybrali. A co víc, je to ZDARMA. Postup je jednoduchý.  
Na www.euronics.cz si vyberete zboží a místo „Vložit  
do košíku“, kliknete na „Rezervovat na prodejně“. Pak budete 
odkázáni na seznam prodejen, v němž se dozvíte, na které 
prodejně je zboží skladem. Vyberete tu, jež je pro vás nejlepší 
a nejbližší a potvrdíte kliknutím na „Rezervovat“. Poté čekáte, 
až vám přijde informace, že můžete zboží vyzvednout.

Dalibor S. a jeho zkušenost
s nesolidním e-shopem

Kamarád naší kolegyně z redakce Dalibor S. popisuje 
nepříjemnosti, které mu způsobil nesolidní internetový 
obchod. Přečtěte si jeho příběh.

Loni na jaře jsem si v nejmenovaném internetovém obchodě 
zakoupil autorádio, jehož hodnota i s dopravou činila celkem 
1 098 Kč. Platbu jsem provedl převodem z mého účtu, jak je to 
v dnešní době zcela běžné. Pět dní poté jsem obdržel e-mail 
s informací, že zboží bylo odesláno a do dvou dnů mi bude 
doručeno jejich kurýrní službou. Jenomže skutek utek. Bohužel 
do dnešního dne jsem se zásilky nedočkal. A peníze? O ty jsem 
pochopitelně přišel. E-shop mi nevrátil ani korunu, neomluvil 
se, zcela nereaguje na e-maily a všechny telefony jsou k mému 
očekávání nedostupné. Přestože bych tu tisícikorunu oželel, 
nedalo mi to a trochu jsem zapátral. Co jsem však zjistil, mi 
málem vyrazilo dech. 

„Nedodali mi koupené zboží a navíc v kontaktech 
e-shopu zneužili osobní údaje nebohé paní, která o ničem 
nevěděla.“ 

Na stránkách e-shopu bylo uvedeno jméno nějaké paní, která 
byla jako fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku. 
Tato paní však podle informací, které se ke mně dostaly, 
vůbec nevěděla, že na stránkách pro ni naprosto neznámého 
internetového obchodu jsou zveřejněny její osobní údaje. 
Zjistilo se, že provozovatelé tohoto nekalého e-shopu zneužili 
údajů nebohé paní a spáchali tak trestný čin neoprávněného 
nakládání s osobními údaji dle § 180 trestního zákoníku. Jméno 
skutečného prodejce zůstalo neodhaleno.
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Všichni mi doporučovali podat trestní oznámení, avšak já 
se rozhodl, že kvůli tisícovce nebudu podstupovat žádné 
tahanice. Pokud se vám ale něco podobného stane, i když bych 
nerad maloval čerta na zeď, můžete případ nahlásit na policii. 
Obzvláště, jestli přijdete o větší obnos. Ve stejné situaci, jaká 
se stala mně, by se jednalo o trestní oznámení na neznámého 
pachatele pro trestný čin podvodu dle § 209 trestního zákoníku.

Chraňte svá data před zneužitím
se zbrusu novým Windows 10

Aby se vám nestalo něco podobného, co nebohé paní  
v předešlém příběhu Dalibora S., ochraňujte svá data před 
zneužitím na internetu. Právě vyšla novinka, operační 
systém Windows 10, který přináší funkci Windows Hello 
s úplně novým způsobem přihlašování. Do systému se  
s touto funkcí přihlásíte třeba pouhým pohledem. Pozná vás 
totiž podle tváře, ale i na základě sejmutí otisku prstu. Umí 
toho mnohem více, chcete slyšet příklad z praxe? Zkrátka  
si sednete k počítači, ukážete zorničku, jako v nějakém 
akčním filmu, a budete identifikováni. Vy sám se tak stanete 
heslem pro přihlášení.

Zní to možná zábavně, ale o to tady 
tolik nejde. Nejdůležitější je bezpečí 
pro vaše data! S tímto způsobem 
ověření totožnosti a přihlášení 
můžete autentizovat rozhraní 
bankovnictví, spouštět online 
služby či třeba vstupovat 
do firemního informačního 
systému. 

Určitě to pro vás bude pohodlnější než vyťukávat heslo, 
které stejně musíte pokaždé namáhavě lovit z paměti.  
Pro hackery je navíc velice lehké zjistit heslo a nabourat se 
vám do počítače. Vždyť to už mnohdy zvládne kdejaký školák.

Pojďme si říct více o novince Windows 10, který kromě funkce 
Windows Hello přináší i řadu dalších užitečných funkcí, 
aplikací, služeb atd.

Nový Windows 10 otevírá okno
do nejvyspělejšího světa operačních systémů

Nový notebook či tablet jedině s Windows 10
Představujeme vám nejnovější operační systém Windows 
10 od společnosti Microsoft. Jde o inovovaný a maximálně 
intuitivní operační systém, ve kterém je spojeno to nejlepší 
z Windows 7 a Windows 8. Je unikátní zejména v tom, že 
obsahuje aplikace OneDrive, které fungují ve všech zařízeních 
s Windows 10 stejně. O jakých zařízeních je řeč? Přece 
počítače, notebooky, tablety a smartphony. A také nákupní 
prostředí Windows Store je pro všechna zařízení stejné. Takže 
nakupujete nebo stahujtete  data, aplikace a hry ze všech těchto 
zařízení stále stejným, známým způsobem. Samozřejmostí 

je i vzájemná synchronizace jednotlivých zařízení 
s Windows 10. K tomu slouží 

účet Microsoft, 
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kterým se můžete do zařízení snadno přihlásit. Všechna 
svá data pak máte neustále na dosah. 

Staňte se vládcem svého PC 
Ptáte se, jaké aplikace s Windows 10 získáte? Jsou  

v něm předinstalované aplikace jako Mapy, Fotky, Pošta 
a kalendář, Hudba, Filmy a TV pořady, které ovládáte zcela 
intuitivně. Aplikaci Mapy můžete dokonce používat jako zcela 
odpovídající online navigaci. Patrně nejvíce vás zaujme řada 
absolutních novinek, které tento operační systém přináší. 
Jaké to jsou? Zmiňme hlavně nový prohlížeč Microsoft 
Edge, díky kterému můžete třeba vpisovat, zaškrtávat nebo 
jakkoliv kreslit přímo do otevřené internetové stránky. 
Umožní vám toho však daleko a daleko více. Dalším opravdu 
užitečným a pro některé možná nedocenitelným nástrojem 
jsou virtuální plochy. Na jednom počítači si tak vytvoříte 
kupříkladu tři plochy, které vám bez problému nahradí tři 
monitory potřebné pro vaši práci. A co Windows 10 versus 
bezpečnost vašich dat? Žádné obavy! Díky funkci Windows 
Hello vás počítač (který je vybavený potřebným hardwarem) 
nejen pozdraví jménem, jak napovídá název funkce, hlavně 
si ověří vaši identitu pomocí obličeje nebo otisku prstu,  
než vás k sobě pustí.

Ve Windows 10 si zahrajete proti hráčům Xboxu One
Co je nejlepší, obzvláště pro online hráče a všechny fandy 
videoher? Windows 10 je optimalizovaný pro hry k nejnovější 
herní konzoli Xbox One. S tímto operačním systémem získáte 
všechny skvělé možnosti Xbox One včetně online služby 
Xbox Live, se kterou můžete například hrát online, stahovat 
hry či demoverze atd. Díky těmto možnostem se i vy můžete 
spojit se všemi spoluhráči a přáteli, kteří hrají na konzoli Xbox 

One, a to snadno ze svého počítače. Máte-li Windows 10  
a aplikaci Xbox, tak máte už předem vyhráno. Navíc, pokud 
vlastníte konzoli Xbox One, tak si z ní můžete všechny hry 
nastreamovat do ostatních zařízení s Windowsem 10, které 
doma máte. Takže na svém PC, tabletu či mobilu hrajete, 
chatujete, zkrátka bavíte se stejně jako u Xboxu One. A to  
je opravdu velká výhra.

Přejděte na vyšší level s Windows 10 i vy 
Chcete také získat nejnovější operační systém, mít data  
v bezpečí a zároveň dostupná ze všech svých zařízení? 
Vyberte si z široké nabídky notebooků na www.euronics.cz  
s možností přejít na operační systémem Windows 10.  Pořídíte-
li si u nás notebook s operačním systémem Windows 7 nebo 
Windows 8.1, můžete jej snadno a bezplatně upgradovat 
na Windows 10. Zdarma tím získáte jeho plnou verzi. Nejde 
pouze o zkušební verzi, jako to obvykle bývá. Tato skvělá 
příležitost platí po dobu jednoho roku od platnosti nabídky 
upgradu. Myslete ale i na to, že pro upgrade je potřeba, 
aby vaše zařízení splňovalo určité vlastnosti jako například 
dostatek místa na disku, neboť velikost Windows 10  
je přibližně 3 GB. Doporučujeme proto vybrat si z notebooků 
v naší nabídce. Jistě zvolíte ten pravý.
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Tablet A7-50 s HD displejem přináší jasný obraz s realistickými 
barvami ve vnitřním i venkovním prostředí. 7" displej  s technologií 
IPS poskytuje široké pozorovací úhly, což oceníte při prohlížení  
ve skupině přátel. S řadou nových aplikací DOit od společnosti 
Lenovo toho vy i váš tablet zvládnete mnohem více. Můžete 
například sdílet data s dalšími zařízeními se systémem Android, 
aniž byste k tomu potřebovali síťové připojení, můžete využívat 
ochranu před viry a malwarem nebo zálohovat své kontakty  
a zprávy SMS. S tloušťkou méně než 10 mm a hmotností 
pouhých 320 g je tablet A7-50 ideální pro čtení, poslech 
hudby a surfování na webu. A když ho nepoužíváte, snadno ho 
schováte do kapsy.

Autokamera TrueCam A7, cena 3 990 Kč

Tipy k on-line nákupům
Jste stále v pohybu, tomu by mělo odpovídat i zařízení, které je s vámi 
kdykoliv a kdekoliv. Lenovo P70 s 5" IPS displejem obsahuje velkou baterii 
s kapacitou 4000 mAh funkci Quick charge software pro pokročilou 
úsporu energie a technologii OTG charging, se kterou ze smartphonu 
P70 můžete napájet jiná zařízení. Díky 13 Mpx a 5 Mpx fotoaparátům 
si můžete naplno užít také pořizování a sdílení fotek. O plynulý chod 
zařízení se postará osmijádrový procesor MediaTek 4G LTE True8Core  
a 2 GB RAM, které vás rozhodně nebudou zpomalovat.
Součástí balení je zadní kryt v barvě telefonu a krycí fólie displeje!

Nejnovější model je vylepšením stávající kamery TrueCam A5. V základní výbavě najdete 
GPS modul s detekcí rychlostních radarů a volitelným nastavením vtipných komentářů herce 

Karla Zimy.  Vylepšené je rozlišení videa a to až na 2560 x 1080 a 2304 x 1296 při frekvenci 30fps. 
Díky vysoké kvalitě záznamu je rozeznání obličeje nebo identifikace poznávací značky ještě 

snadnější. Kamera zvládá prvotřídním způsobem všechny běžné situace. Natáčení  
v noci nebo při zhoršené viditelnosti, při jízdě proti ostrému světlu a další obtížné 

situace tak budou natočeny v té nejvyšší kvalitě a při maximální ostrosti. 
Jednoduchou instalaci a ovládání zajistí držák včetně stálého napájení. 
Při každodenní instalaci stačí kameru jednoduše „nacvaknout“ a můžete jet.

Dotykový tablet Lenovo IdeaTab A7-50L, cena 2 489 Kč

Mobilní telefon Lenovo P70, cena 6 499 Kč
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Vaše brána k úplně novému, inteligentnějšímu 
zážitku, který najdete hned ve spodní části 
obrazovky, takže budete mít vše neustále 
na očích. Snadno použitelný panel nabídky 
vaší Smart TV poskytuje rychlejší, plynulejší 
a intuitivnější přístup k vašemu oblíbenému 
obsahu. Už nebude potřeba ztrácet čas 
hledáním požadovaného obsahu – televizor 
si pamatuje historii vašeho sledování a nabízí 
vám nejčastěji používaný obsah přímo pod 
ruku do panelu nabídky, takže vyhledávání 
oblíbeného obsahu nikdy nebylo jednodušší. 
Můžete dokonce prozkoumávat nové vzrušující 
druhy zábavy, protože Samsung Smart TV vám 
neustále doporučuje nový populární obsah, 
který by se vám mohl líbit. Objevte dosud 
nejpohodlnější ovládání Smart TV. 
80cm obrazovka disponuje Full HD rozlišením 
(1920 x 1080) s  technologií Wide Colour 
Enhancer, se kterou budou všechny barvy 
maximálně realistické.

Kompaktní plnoautomatické espresso, stiskněte tlačítko, 
otočte knoflíkem a přizpůsobte si kávu podle toho, jak ji máte 
nejraději. Vybaven ruční tryskou na napěnění mléka, která 
vytváří ideální bohatou pěnu pro vaše perfektní cappuccino, 
odkládací plochou na šálky a vodním filtrem.

Špičková ovladatelnost zaručuje bezproblémové vysávání. 
Lehčí, ovladatelnější, snadněji uskladnitelný. Vysávání 
je nyní bezproblémové. Se systémem Multi Room™,  
3 ohebnými parkovacími svorkami, snadno vyměnitelným 
filtrem a 12 m dlouhou hadicí je práce s vysavačem UltraOne 
jen radost. Vysavač je také vybaven filtrem Allergy Plus  
pro zdravější domácnost. Hladina hluku je pouhých 66 dB 
díky technologii Silent Air™, energetická třída A.

Televize Samsung UE32J5672, cena 10 990 Kč

Espresso DeLonghi Magnifica ECAM22.110SB, cena 10 254 Kč Vysavač Electrolux UltraOne ZUOORIGDB+, cena 5 999 Kč
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Dopřejte si komfort. Euronics nabízí 
komfortní služby k nezaplacení
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Prodejny i e-shop Euronics vám poskytují nadstandardní služby, které jsou vskutku k ne-
zaplacení. Jistě uznáte, že služba osobní odběr, je tou nejlepší ze všech. Objednáte si zbo-
ží online a za 60 minut, mnohdy i dříve vám přijde zpráva, že si můžete zboží vyzvednout  
na prodejně. Prodejny se nacházejí v každém větším městě po celé republice, takže není pro-
blém si vybrat. A proč je nejlepší vyzvednutí na prodejně Euronics než v pouhé výdejně jiných  
e-shopů? Protože po nákupu můžete všechen další servis a reklamace vyřizovat v prodejně.  
Ve výdejních místech asi těžko něco vyřídíte. Výjimečnost našich služeb spočívá zejména 
v tom, že za ně neplatíte nic navíc a jsou součástí vašeho nákupu. Například můžete využít 
komfortní dopravu, která zahrnuje doručení až do vašeho bytu. Objednáte-li si například 
novou lednici, nemusíte se obávat, že vás s ní dopravce nechá stát za prvními uzamykatelný-
mi dveřmi, jak to běžně chodí. Naopak naše komfortní doprava vám ji vynese až do 4. patra. 
V tomto článku se ale dočtete i o dalších skvělých službách, které vám poskytujeme.

Zvolte osobní odběr expres a za hodinku
už si vyzvedáváte zboží

Přicházíme s jedinečným řešením, abyste už nemuseli čekat 
na pošťáka nebo se vaše zásilka nezasekla v půli cesty.  
U nás totiž můžete využít službu OSOBNÍ ODBĚR EXPRES,  
a to hned na 100 prodejnách po celé České republice. Ptáte 
se, co přesně tato služba přináší? Jedná se o zrychlený osobní 
odběr na nejbližší prodejně. Tam si pak můžete rezervované 
zboží vyzvednout již za 60 minut. Prodejny Euronics  
se nacházejí téměř v každém větším městě. Proč tedy 
nevyužít svou nejbližší prodejnu a za hodinku už si odnášet 
výrobek domů? Rezervace je opravdu snadná.

K rychlému odběru stačí tři kroky

1) V našem e-shopu zvolíte zboží, o které máte zájem.  
 Pokud chcete pouze 1 kus a mít zboží rychle nakoupené,  
 kliknete na „Rezervovat na prodejně“. Jestliže máte zájem  
 o více kusů nebo vlastníte slevový kód, zvolíte variantu  
 „Vložit do košíku“. V košíku pak zakliknete „Osobní odběr“,  
 při kterém si rovněž můžete vyzvednout zboží již za 60  
 minut.

2) Jestliže jste využili rychlejší varianty „Rezervovat  
 na prodejně“, budete následně odkázáni na seznam  
 prodejen. Zde uvidíte dostupnost zboží na prodejnách.  
 Vyberete si prodejnu, která je pro vás nejlepší, a potvrdíte  
 možnost „Rezervovat“.

3) Vyplníte své kontaktní údaje a my vás za 60 minut  
 budeme kontaktovat e-mailem a SMS zprávou, že je  
 zboží připraveno k vyzvednutí. Pak už jen stačí si pro  
 zboží přijít. Vyzvednutí je samozřejmě ZDARMA.

Osobní odběr je možný
prostě kdykoliv a kdekoliv

Osobní odběr díky síti prodejen funguje velmi dobře.  
I pokud vybrané zboží nejde ve vaší nejbližší prodejně 
ihned rezervovat. Jak v tomto případě postupovat? Pokud 
se výrobek zrovna ve vámi požadované prodejně nenachází 
a nejde zvolit „Rezervovat“, klikněte na tlačítko „Objednat“. 
Snadno si tak objednáte vybrané zboží na prodejnu, kde  
si jej chcete vyzvednout. Vaši zásilku dopravíme na druhý den 
zdarma do místa, které si sami vyberete, a na vás zůstane jen 
vyzvednout si ji v takovém čase, který vyhovuje právě vám! 

Euronics nabízí dopravu,
se kterou to máte bez starostí

Chcete pohodlně dopravit zboží až do domu, bytu nebo 
kanceláře, a to vždy v předem dohodnutý čas? Využijete-li  
pro přepravu zásilky služeb této společnosti, můžete si být 
jisti, že budete včas a správně informováni ohledně stavu 
zásilky a její cesty k vám. Balík vám navíc v případě potřeby 
doručí i v pozdějších večerních hodinách a řidič se závozníkem 
vám pomohou s výnosem do patra. Samozřejmostí je také 
vyřízení všech potřebných dokladů (u společnosti Triangl 
i včetně splátkových smluv) a využít můžete také odvozu 
obalů či starého, již nefunkčního, výrobku.

HDS komfort vám vynese balík
klidně až do 4. patra! 

U Euronics se vše dozvíte zavčasu. Doručení vaší zásilky je 
řízeno z moderně vybaveného call centra řadou operátorů. 
Termín doručení zásilky je domlouván s přesností na 120 
minut. Pokud nastane situace jako špatná průjezdnost nebo 
nehoda na silnici, zavolá vám půl hodiny před doručením. 
Máte obavy, že balík nevynesete do poschodí? S HDS komfort 
dopravou nemusíte. Obavy z toho, že vám pracovník HDS 
komfort doručí zboží pouze za první uzamykatelné dveře, 
jak je to obvykle běžné, nechte stranou. Řidič společně  
se závozníkem přinesou zásilku na místo, které si sami určíte 
a pomohou vám s transportem i v případě, že váš dům není 
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vybaven výtahem. Maximálně však do 4. patra. Pomohou 
vám samozřejmě i v případě, že je třeba výnos do 5. patra 
a výše, jen bude potřeba trochu vypomoci. Očekáváte velký 
balík? S vaší pomocí vám dopravci vynesou i nadrozměrnou 
zásilku. 

Nechte si zboží před očima rozbalit

S výhodami HDS dopravy můžeme dlouho pokračovat. 
Například, až vám řidič zásilku přiveze na místo určení, vybalí 
vám ji před vašima očima z krabice. Společně překontrolujete, 
zda se opravdu jedná o zboží, které jste si u nás objednali. 
Ověříte si zároveň, že výrobek je kompletní, nepoškozený 
a v nejlepší kondici. Případné problémy se záměnou zboží, 
chybějícím příslušenstvím nebo jinou vadou výrobku, tak 
vyřešíte z pohodlí domova a ihned. Samozřejmě vám řidič 
předá veškeré doklady a záruční list, který vám může na 
místě rovnou potvrdit. Je zřejmé, že právem se o této dopravě  
se hovoří jako o komfortní.

Jistota je jistota! Prodlužte záruku
a pojistěte se proti poškození a krádeži

Abyste měli opravdu jistotu, připravil pro vás Euronics 
doplňkovou službu „Pojištění nahodilého poškození“. Tu si 

můžete pořídit současně se zakoupením nového zboží, které 
pak bude proti nenadálým a nečekaným situacím ochráněno 
až po dobu dvou let! Pojištění navíc neplatí pouze pro mobilní 
telefony, kamery a notebooky, ale také pro další výrobky jako 
TV, DVD rekordéry či chladničky, mrazničky apod. Už se tak 
nemusíte vyděsit, když si při práci na novém notebooku 
vylijete kávu do klávesnice. Společně se službou „Pojištění 
nahodilého poškození“ si můžete sjednat také pojištění proti 
odcizení. Pokud se vám tedy stane, že vám nový telefon nebo 
notebook někdo ukradne, můžete žádat náhradu. V takovém 
případě je nutné doložit doklad od Policie ČR. Myslete však  
i na to, že pojištění se nevztahuje na určité situace. Zejména 
takové, při kterých nesete na poškození či odcizení svůj podíl 
viny. Například, pokud vám někdo odcizí mobil, který jste 
nechali ležet na stole v restauraci.

S prodlouženou zárukou
budete zkrátka déle v pohodě

Vybavili jste si kuchyň, koupelnu, obývací pokoj či pracovnu 
ne zrovna levnými spotřebiči a elektronikou a teď se bojíte, 
že kdyby se s nimi něco stalo, tak nebudete mít na opravu?  
V dnešní době si pořizujeme nové spotřebiče s předpokladem, 
že nám vydrží mnohem déle než jen dva roky, po které jsou 
chráněny zákonnou zárukou. Ale co když se nám za čtyři 
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roky pokazí a my budeme muset vynaložit nemalé náklady 
na opravu, se kterou jsme zrovna nepočítali? Zvolte raději 
jistotu a prodlužte si záruční dobu až na pět let! Budete 
tak déle v pohodě a vyhnete se nečekaným výdajům. Díky 
službě „Pojištění prodloužené záruky“, kterou vám Euronics 
poskytuje, si můžete sami vybrat, o kolik si záruku prodloužíte. 
Ať už to bude o rok, dva nebo tři roky. 

Místo nářků pro pokažený výrobek raději peníze

Spotřebiče do domácnosti nejsou nejlevnější a nelze  
je jen tak vyhodit a pořídit si nové. Ne každý to může vzít 
lehkovážně a něco takového si dovolit. Bohužel stejně jako 
všem spotřebním věcem, tak i sebekvalitnějším výrobkům 
v naší domácnosti hrozí, že se pokazí nebo hůře, přestanou 
úplně fungovat. Naše služba „Pojištění prodloužené záruky“ 
vám v případě poruchy zajistí možnost nechat si spotřebič 
zdarma opravit. A co když je to s vaším spotřebičem 
opravdu zlé a opravit ho již nelze? I na to má Euronics řešení.  
V takovém případě bude záležet pouze na tom, jak dlouho 
jste už výrobek využívali. Podle předem daných podmínek 
se stanoví časová cena věci a ta vám bude vyplacena. Místo 
nářků získáte peníze, což je bezpochyby příjemnější. Pojištění 
prodloužené navíc záruky můžete využít pro široký okruh 
zboží. Kromě spotřebičů do domácnosti také například pro 
notebooky. 

Nemusíte platit hned, využijte online splátky

Nemáte dostatek financí, ale přesto byste nutně potřebovali 
novou pračku, ledničku nebo jiný spotřebič? Nevěšte hlavu. 
Využijte možnosti nakoupit na www.euronics.cz na splátky. 
Pro vaše pohodlí a možnost volby jsme připravili několik 
možností od společnosti CETELEM (neboli společnost BNP 
PARIBAS PERSONAL FINANCE), HOME CREDIT a TRIANGL.  
Je jen na vás, kterou si vyberete. Online splátku si může 
vzít kdokoliv, komu již bylo 18 let a má pravidelný příjem, 
to znamená, že pobírá zaměstnanecký plat, podnikatelský 
příjem, anebo je na mateřské dovolené, dostává starobní 
nebo invalidní důchod. Pokud se rozhodnete pro Cetelem,  
tak velkou předností tohoto spotřebitelského úvěru  
je možnost vybrat si typ úvěru a délku splácení podle toho, 
co je pro vás přijatelné. Home Credit nabízí snadné vyřízení 
splátek bez zbytečné administrativy. Budete potřebovat 
pouze dva doklady totožnosti a nakupovat můžete zboží již 
od částky 2 000 Kč. U Trianglu si můžete kromě nastavení 
doby splácení rozhodnout i o výši první zálohy na objednané 
zboží. 

Jak postupovat, když chci nakoupit
na online splátky?

1) V e-shopu www.euronics.cz si vyberte výrobek a vyplňte  
 objednávku. Jakmile se dostanete ke způsobu platby,  
 zadejte jednu z těchto variant:
a) Na splátky s Cetelem
b) Na splátky s Home Credit
c) Na splátky (jedná se o splátky u spol. Triangl)

2) Pak budete automaticky přesměrováni na stránky 
společnosti, kterou si vyberete. Podle vašich možností  
si vyberete nejvýhodnější splátkovou variantu a vyplníte 
úvěrový formulář. 

3) Výsledky budete vědět obratem, navíc vám budou 
zaslány i na e-mailovou adresu, kterou uvedete při nákupu.  
V případě schválení úvěru obdržíte také smlouvu  
a samozřejmě další případné informace, jak nadále 
postupovat.

Online splátky vyřídíte z pohodlí domova

Jste zvyklí vyřizovat si už všechno elektronicky a nebaví  
vás čekat na úředníka, který vás usadí k hromadě papírů? 
Chcete online splátky vyřídit rychle a bezstarostně? Velmi 
rychlé je vyřízení u společnosti Triangl, zvláště pokud jste 
členem klubu Triangl. V případě, že ano, pak do všech 
textových polí formuláře v sekci „Zaměstnavatel“ vyplňte 
člen klubu. Zboží vám přiveze jeden z pracovníků přepravní 
služby HDS, bez zbytečných průtahů a osobně. Při předávce 
zkontrolujete společně všechny náležitosti úvěrové smlouvy, 
podepíšete ji a je hotovo! Avšak úvěry od spolčenosti Cetelem 
či Home Credit také přinášejí bezva výhody. Kromě toho,  
že se stáváte majitelem ihned po převzetí výrobku, můžete 
mít i výhodné pojištění pro případ pracovní neschopnosti, 
ztráty zaměstnání, invalidity, úmrtí, apod. Jistě vás potěší 
minimum administrativy a také možnost odložit zaplacení 
počáteční částky u Cetelemu. Obecně největší výhodou 
online splácení však je bezpochyby jednoduché vyřízení  
z pohodlí gauče. Konečně nemusíte nikam chodit a prodírat 
se stohem papírů. 

Diskrétně to vyřeší
Cetelem a jeho „Předschválený úvěr“

Přicházíme s řešením, jak si úvěr diskrétně „předvyřídit“. Princip 
plyne už ze samotného názvu, kterým je „Předschválený 
úvěr“. Ten si vyřídíte ještě před návštěvou prodejny Euronics,  
kde s vámi dořeší zbývající náležitosti. Jak tento „Předschválený 
úvěr“ jednoduše získat? Pohodlně si doma na webu vyplníte 
údaje potřebné k žádosti o spotřebitelský úvěr a počkáte  
na výsledek. Zda vám byl úvěr předběžně schválen, se dozvíte 
ve webové aplikaci a také prostřednictvím e-mailu. Pokud 
dojde ke schválení, budete to vědět ještě před samotnou 
návštěvou prodejny Euronics. V případě, že schválen nebude, 
vyhnete se přímému odmítnutí. Jistě se najde mnoho z vás, 
kteří by tyto záležitosti vyřešili raději diskrétně. Proto volte 
jistotu a vyřizování z pohodlí domova. A časová náročnost 
celého procesu? Posuďte sami, kolik vám „Předschválený 
úvěr“ ušetří času. V dalším kroku vám pak přijde SMS kód, 
který nahlásíte na prodejně. Tam s vámi vyřídí smlouvu 
o spotřebitelském úvěru, kterou podepíšete, a následně 
si vybrané zboží můžete odnést domů. Na dostavení  
do prodejny Euronics a výběr zboží v ceně do výše 
schváleného úvěru budete mít celých 30 dní, což je spousta 
času na to, abyste zvolili dobře.
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Tablet IdeaTab Miix 3 od 
společnosti Lenovo je další 
tablet vybavený novým operačním 
systémem Windows 8.1, který přináší 
pokročilou podporu dotykového ovládání a v balení  
naleznete i základní kancelářský balíček Office 365. 
Řada těchto tabletů představuje výkonné stroje pro hraní her 
nebo rychlého procházení internetu. Tablet disponuje malými rozměry a díky tenkému tělu  
s tloušťkou pouze 9.3mm se velmi snadno přenáší. Dlouhou výdrž i na cestách zajistí 
vestavěná dobíjecí Li-pol baterie s vysokou kapacitou.

Prémiový mobilní telefon Samsung GALAXY S4 byl zkombinován s elegantnějším a 
kompaktnějším designem. Díky vynikajícímu výkonu svého hardwaru vám umožní provádět 
více činností rychle a jednoduše. Vylepšený procesor, dostatek paměti, vestavěný fotoaparát s 
vysokým rozlišením a nejrůznější možnosti připojení vám umožňují s jistotou zvládat všechny 
nekonečné úkoly, takže vaše denní rutina se promění ve výjimečné okamžiky.

ETA Gratus Max je jedním z kuchyňských robotů, který umí doslova zázraky.  
Je unikátní svojí vysokou pevností a díky celokovovému tělu, zaručuje 
dlouhou životnost. Součástí robota je kvalitní nerezová mísa s kapacitou 
5,5 l, kde můžete udělat těsto až z 1,5 kg mouky. Robot je vybaven 
silným motorem se stabilizátorem otáček, takže vydrží extrémní 
výkon i při velkém zatížení. Automaticky upravuje i rychlost motoru 
podle tuhosti těsta, takže jej vždycky správně uhněte a zároveň 
vám ušetří energii. Další nedílnou součástí robota je hnětací hák, 
pevný a drátový šlehací nástavec, sada strouhacích nástavců  
a skleněný mixér 1,2 l.

Pojištění nahodilého poškození
včetně odcizení
Ode dneška se nemusíte děsit upuštění mobilního telefonu 
na zem nebo polití notebooku ranní kávou! Se službou Po-
jištění nahodilého poškození chráníte vaše spotřebiče před 
nenadálými a nečekanými situacemi, na které se nevztahu-
je zákonná záruka.
Rozšířená varianta pojištění nahodilého poškození na-
víc kryje vaše náklady v případě, že vás okradou! Nezů-
stanou vám tak pouze oči pro pláč, ale za peníze, které 
vám pojišťovna vyplatí, si můžete rovnou pořídit 
výrobek nový. 

Samsung Galaxy S4 Mini, cena 4 999 Kč + pojištění nahodilého poškození na 1 rok za 848 Kč

Dotykový tablet Lenovo IdeaTab MiiX 3, cena 8 989 Kč
+ pojištění nahodilého poškození na 1 rok, cena 1 523 Kč

Kuchyňský robot ETA Gratus MAX 0028 90040, cena 13 999 Kč + prodloužená záruka o 1 rok, cena 1 400 Kč
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Pojištění prodloužené záruky

V dnešní době si pořizujeme nové spotřebiče s předpokladem, že vydrží mnohem déle  
než jen dva roky, po které jsou chráněny zákonnou zárukou. Chcete-li mít jistotu a pocit  
bezpečí, protáhněte tuto ochrannou (záruční) dobu o několik let.

Pračka Electrolux EWT1266ESW, cena 10 990 Kč  
+ prodloužená záruka o 1 rok, cena 992 Kč

Chladnička Samsung RB37J5215SS/EF, cena 19 990 Kč
+ prodloužená záruka o 2 roky, cena 2 969 Kč

Televize Samsung UE43J5672, cena14 989 Kč + prodloužená záruka o 2 roky, cena 2 218 Kč

Vaše brána k úplně novému, inteligentnějšímu 
zážitku, který najdete hned ve spodní části 
obrazovky, takže budete mít vše neustále 
na očích. Snadno použitelný panel nabídky 
vaší Smart TV poskytuje rychlejší, plynulejší 
a intuitivnější přístup k vašemu oblíbenému 
obsahu. Už nebude potřeba ztrácet čas 
hledáním požadovaného obsahu – televizor 
si pamatuje historii vašeho sledování a nabízí 
vám nejčastěji používaný obsah přímo pod 
ruku do panelu nabídky, takže vyhledávání 
oblíbeného obsahu nikdy nebylo jednodušší. 
Můžete dokonce prozkoumávat nové vzrušující 
druhy zábavy, protože Samsung Smart TV vám 
neustále doporučuje nový populární obsah, 
který by se vám mohl líbit. Objevte dosud 
nejpohodlnější ovládání Smart TV. 

Řada RB5000 zohledňující budoucí 
potřeby zákazníků a nejmodernější 
životní styl disponuje funkcí rychlé 
mrazení a umožňuje pohodlné 
ukládání potravin s využitím vynikající 
digitální invertorové technologie pro 
zlepšení energetické účinnosti, snížení 
hlučnosti a prodloužení životnosti  
a technologie No-Frost pro maximální 
svěžest uskladněných potravin. Zóna 
Fresh Zone je chytře navržená zásuvka, 
která poskytuje ideální prostředí  
k uchování masa a ryb – uchovává 
je při optimální teplotě, aby zůstaly 
čerstvé a měly co nejlepší chuť

Pračka, která vám poskytne 
více kontroly nad vaším 
časem. Nabízí osm různých 
délek u všech běžných 
pracích programů, které 
tak můžete snadno 
začlenit do vašich plánů. 
To je flexibilita! Tato 
pračka s horním plněním 
má promyšleně navržená 
dvířka bubnu tak, aby 
se vždy lehce otevírala 
a zajišťovala bezpečný 
přístup.
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Video a zvuk pokulhává

Samostatné video a fotografie mě ale nijak neoslnily. Hodnotil 
bych spíše jako podprůměrné. Nezachránil to ani zvuk 
natočený u videa. Zní nepřirozeně a je příliš hlučný a neostrý.
 
Parametry a ovládání

Co se ovládání týče, tak na horní levé straně se nachází tlačítko 
MODE, které při dlouhém stisknutí zapne / vypne kameru. 
Na pravé horní straně je spoušť kamery / fotoaparátu. Pravá 

Specifikace

Outdoorová kamera EasyPix GoXtreme WIFI view je z řady 
cenově dostupných odolných kamer. Po designové stránce 
si je hodně podobná s outdoorovou kamerou GoGEN. 
Zde je ale na první pohled jasné, že se jedná o plastovou 
konstrukci. Na čelní straně se nachází  8 Mpx CMOS snímač 
schopný natáčet video ve FULL HD 1080p při 30 snímcích  
za vteřinu. Stejně jako konkurence umí natáčet při rozlišení 
720p 60 snímků za vteřinu. 

V podzimní čísle Inspirace jsme se v testu blíže zaměřili na outdoorové, nebo-li sportovní kamery. 
I když outdoorové kamery už dnes nejsou jen výsadou extrémních sportovních nadšenců,  
ale stále více získávají oblibu i u běžných uživatelů a amatérských filmařů. Protože kdo by nechtěl mít 
zachycené zážitky z dovolené, z netradičního plavidla, vozítka, horského výšlapu nebo podvodního 
dovádění dětí. I přicházející podzim a zima je správným obdobím pro zachycení všemožných 
videí. Testovali jsme pro vás kamery EasyPix GOXtreme WIFI, GoGEN XTREME CAM 
a GOPro HERO, které jsou všechny v přibližně stejné cenové kategorii. Podívejte se, jak 
uživatelské testování dopadlo, co nás překvapilo, v čem jednotlivé kusy vynikají a kde mají 
ještě jisté rezervy. V souhrnném závěrečném porovnání nejen testovaných kamer můžete  
sami zhodnotit, jaká by se pro vás nejlépe hodila.

Test outdoorových kamer

28			|			Inspirace	3	/	2015

TEST

EasyPix GoXtreme WIFI
Ovládej… kontroluj... běž!



boční strana kamerky nabízí slot pro microSD paměťovou 
kartu o maximální velikosti 32GB.
Pod tímto slotem je microUSB konektor pro dobíjení a vedle 
něj se nachází ještě mini HDMI pro připojení kamery k TV 
a možnosti okamžitého přehrávání bez použití počítače. 
Nad slotem pro microSD kartu je vestavěný mikrofon  
pro nahrávání zvuku videa. 

WIFI technologie na jedničku
 
Displej je zde 2" a tím pádem větší než nabízí kamera GoGEN. 
Kromě toho má kamera EasyPix GoXtreme navíc ještě možnost 
pro spárování s mobilním telefonem / tabletem pomocí Wi-Fi 
připojení. Pro párování slouží tlačítko umístěné na levé boční 
straně kamerky. 
 
Ke komunikaci s telefonem či tabletem je potřeba stáhnout 
si příslušnou aplikaci jak pro Android, tak i pro iOS. Aplikace 
se jmenuje SYMAGIX a je pro obě platformy k dispozici zcela 
zdarma. Pomocí této aplikace je možné kameru nejen ovládat, 
ale zároveň můžete sledovat video, které právě natáčíte. 
Díky tomu se dá kamera použít například pro natáčení videí  
z Dronu, které začínají být poslední dobou víc a víc populární. 
 
Ovládání na dálku? Žádný problém

Další výhoda je dálkové ovládání, které je součástí balení. 
Pomocí ovladače můžete začít nahrávat videozáznam a také 
jej můžete ukončit stisknutím stejného tlačítka. Dále je možné 
ovladačem pořizovat fotografie a rovněž slouží pro zapnutí  
a vypnutí kamery. 

Obal na dračku

Videa a fotografie se ukládají na micro SD paměťovou kartu, 
kterou zařízení podporuje až do velikosti 32GB. Kameru 
chrání průhledné plastové pouzdro, které je vodotěsné  

Outdoorová kamera EasyPix GoXtreme WIFI VIEW

Snímač: CMOS, 5 Mpix
Rozlišení videa: 1920 x 1080p
Optika: 2,9 mm, F3.1, úhel záběru 120°
Vodotěsnost: do 45 m
Úhlopříčka displeje: 5 cm
Připojení: Wi-Fi, USB, HDMI
Rozměry, váha: 61 x 38 x 25 mm, 68 g 
Akumulátor: 1 200 mAh
Doporučená cena: 3 190 Kč

Klady Zápory

+ displej - kvalita záznamu
+ Wi-Fi - uzávěr pouzdra
+ dálkové ovládání
+ bohaté příslušenství

do hloubky až 45 metrů. Při manipulaci jsem měl s pouzdrem 
docela problémy. Na první problém jsem narazil, když jsem 
chtěl pouzdro zavřít. Mechanismus není možné zacvaknout 
jako u ostatních testovaných kamer GoGEN a GoPro, ale  
je potřeba si pomoci pojistným zobáčkem, který by měl sloužit 
pro odemknutí pouzdra a následného vyjmutí kamerky. 
Druhý problém nastal, když jsem chtěl kamerku vyjmout  
z plastového pouzdra. Aby se kamera dostala z pouzdra ven, 
je potřeba zaťukat s ní o dlaň druhé ruky a tím ji z pouzdra 
vyklepat. 

Bohatá nadílka příslušenství

Čemu přikládám plus, je dodávané příslušenství, které  
se nachází v balení. Oproti konkurenci nabízí EasyPix také 
12voltovou nabíječku do automobilu. 

Obsah balení
· kamera EasyPix
  GoXtreme WIFI View
· vodotěsné pouzdro
· držák na surf / kajak
· držák na kolo
· držák na helmu
· dálkové ovládání
· nabíječka do auta
· USB kabel
· manuál
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Full HD video

Outdoorová kamera, vhodná i pro extrémní sporty. Díky 
12ti Mpx CMOS snimači produkuje kamera fotografie  
v rozlišení až 4 608 x 2 592 pixelů. Video je schopna natáčet 
maximálně ve Full HD 1080p při 30ti snímcích za vteřinu. 
Při nižším rozlišení 720p natáčí až 60 snímků za vteřinu. 
Kromě těchto dvou možností dokáže kamerka natáčet ještě 
v rozlišení WVGA 848 x 480 pixelů a VGA 640 x 480 pixelů.  
I přes použitou stabilizaci obrazu není video tak kvalitní jako 
u konkurenční GoPRO HERO, která stabilizaci obrazu nemá. 

Širokoúhlá perspektiva

Fotografie se mi ale zdají u kamerky GoGEN lepší a to i za horších 
světelných podmínek. Výsledné fotografie vypadají moc 
hezky a širokoúhlý objektiv dokáže zachytit úhel záběru  
až 170°. 

Sekvenční fotografie

Kamera GoGEN je navíc vybavena funkcí HDR (High Dynamic 
Range) – časosběrnou fotografií. Pokud je tato funkce 
zapnutá, tak při pořízení fotografie kamera zaznamená 
více snímků téže scény s různými expozičními dobami.  

Na výsledné fotografii je pak současně vidět detaily stinných 
i světlých míst. 

Integrovaný LCD displej
 
Lze ji také použít jako kameru do automobilu, pro sledování 
dopravní situace na vozovce. Dle nového zákona lze použít 
výsledný záznam pro odhalení dopravní nehody. Dalším 
plusem kamery je 1,5“ LCD display, který kromě toho,  
že vidíte, co právě natáčíte, dokáže následně i pořízené 
video přehrát. V takovém případě si můžete svůj výkon 
obratem pustit a podle toho se rozhodnout, jestli je potřeba 
záběr natočit ještě jednou, nebo to co máte natočené je  
v pořádku. 

České menu

MENU kamery je v českém jazyce. Proto pro vás nebude 
žádný problém nastavit si všechny funkce tak, jak vám  
to vyhovuje. Ovládání je velice jednoduché a poradí si s tím 
opravdu každý. 

Stále v suchu

Vnější obal kamerky GoGEN je z plastu, který na dotek působí 
pogumovaným dojmem a dodává pocit odolnosti. Vybírat 
můžete ze tří barev – klasické černé a pro odvážnější také 
modré a žluté.  V pouzdře je možné kameru ponořit do vody  
až do hloubky 30 metrů.  
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Snadné ovládání

Přední strana nabízí kromě čočky fotoaparátu ještě jedno 
tlačítko, kterým se při dlouhém stisknutí kamera zapíná a 
vypíná. Krátkým stisknutím se přepíná mezi režimy natáčení, 
focení a spuštění nastavení.

Na horní straně je tlačítko OK, kterým se spouští záznam 
videa a fotoaparátu. Doprovází ho malá dioda, díky které 
poznáte, že právě natáčíte. 

Po levé straně od displaye se nachází slot pro microSD 
paměťovou kartu až do velikosti 32GB. Dále je zde microUSB 
pro dobíjení a micro HDMI pro připojení kamery k televizi. 
V takovém případě je možné záznam přehrát do TV přímo 
 z kamery, aniž byste potřebovali mít u sebe počítač. Na pravé 
straně od displaye jsou dvě ovládací tlačítka pro listování 
v MENU kamerky. Tyto tlačítka slouží rovněž k zoomování 
(max. 4x) při fotografování, či při nahrávání videozáznamu. 
Kromě těchto dvou tlačítek je zde na boční straně umístěn 
ještě mikrofon pro nahrávání zvuku. 

Spodní strana kamerky nabízí pouze prostor pro 
vyměnitelnou baterii o kapacitě 900 mAh. Kapacita je  
o něco menší než u konkurenční GoPRO HERO, ovšem 
u té ji nelze vyměnit, kdežto tady máte možnost pořídit 
si náhradní baterii a během natáčení je střídat. V praxi  
mi baterie vydržela 1 hodinu nepřetržitého záznamu  
v rozlišení 1080p. Podporované formáty pro natáčení videa 
jsou MOV a H.264. Outdoorová kamera GoGEN XTREME CAM 10

Snímač: CMOS, 12 Mpix
Rozlišení videa: 1920 x 1080p
Optika: úhel záběru 170°
Vodotěsnost: do 30 m
Úhlopříčka displeje: 3,8 cm
Připojení: USB, HDMI
Rozměry, váha: 59 x 41 x 29 mm, 58 g 
Akumulátor: 900 mAh
Doporučená cena: 2 999 Kč

Klady Zápory

+ rozlišení 12 Mpx - absence Wi-Fi
+ 1,5" displej - výdrž baterie
+ výměnná baterie
+ bohaté příslušenství

Příslušenství v ceně
 
U GoGEN kamery za příslušenství doplácet nemusíte. 
Kompletní příslušenství je součástí balení. Pokud však přece 
jen budete potřebovat příslušenství, náhradní baterii nebo 
voděodolné pouzdro dokoupit navíc, najdete ho v prodeji jako 
samostatnou položku od měsíce října. Ideálním příslušenstvím 
k akční kameře je také selfie tyč pro pořizování dnes tak 
populárních selfies a natáčení videí.

Obsah balení:
•	outdoorová	kamera	GoGEN
•	vodotěsné	pouzro
•	držák	se	závitem	na	stativ
•	mnoho	dalších	držáků,	které	umožňují	snadné	připevnění	
   kamery do automobilu, na přilbu, řídítka, tyč apod.
•	nabíjecí	adaptér
•	USB	kabel
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GoPro HERO  – odolný hrdina
pro vaše sportovní zážitky

Značka, která táhne

GoPro patří v současnosti k leadrům mezi výrobci 
outdoorových kamer na světě. Díky nejvýznamnějším 
světovým sportovcům, kteří tyto kamery používají  
k natáčení svých extrémních výkonů, zná tuto značku 
opravdu každý. V tomto článku se podíváme na model, 
který patří k cenově nejdostupnějším této značky. GoPro 
totiž kromě této kamery nabízí ještě další čtyři modely, 
cenově dražší varianty v edici Black a Silver, aby bylo možno 
uspokojit uživatelské a cenové nároky co nejširšího počtu 
zákazníků. 
 
Vynikající kvalita záznamu

GoPro HERO je osazena snímačem s rozlišením 5 Mpx. Díky 
tomu dokáže točit kvalitní full HD videa v rozlišení 1080p 
/ 30 snímků za vteřinu a 720p / 60 snímků za vteřinu. 
Podporované formáty videa jsou MPEG4, H.264, MP4. 
Samozřejmostí je natáčení videa se zvukem. 

Chybějící stabilizace? Žádný problém
  
Kamera nemá stabilizaci obrazu, ale i přes to ručně natočené 
video není nijak roztřepané a vypadá velice kvalitně. 

Zastavte si čas

Díky možnosti natáčení 60 snímků za vteřinu při rozlišení 
720p je možné kamerou GoPro natáčet zpomalené (slow-
motion) videa. Díky tomuto režimu uvidíte na videu situace, 
které byste jinak vůbec nezaregistrovali. Odhadovaný čas 
pro natáčení Full HD videa 1080p je 2:45 minut. V praxi jsem 
se dostal na 2:30 minut. Pokud budete natáčet v rozlišení 
720p při 60 snímcích, bude výdrž baterie ještě o něco nižší. 
V takovém případě počítejte, že se kamerka vybije zhruba 
za 2:15 minut nepřetržitého natáčení. 

Vzhůru nohama
 
Co jsem ocenil, je možnost nastavení otočení obrazu o 180°. 
Díky této možnosti lze kameru použít na natáčení dopravní 
situace při jízdě ve svém vozidle, nebo ji takto můžete 
přidělat zespodu longboardu, či skateboardu a natočit si 
svoji adrenalinovou jízdu v každé pozici.

Časovač snímkování a videa
 
Pěti megapixelový fotoaparát pořizuje snímky v rozlišení  
2 592 x 1 944 bodů, nabízí také funkci Time Lapse (časosběr). 
Tuto funkci oceníte při pořizování časosběrného záznamu 
nebo při akci, kdy máte spoušť Vaší kamery mimo Váš dosah. 
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Klady Zápory

+ kvalita záznamu - absence Wi-Fi
+ širokoúhlý objektiv - nelze demontovat z pouzdra
+ otočení videa o 180°
+ software pro střih videa
+ jednoduché ovládání

Outdoorová kamera GoPro HERO

Snímač: CMOS, 5 Mpix
Rozlišení videa: 1920 x 1080p
Vodotěsnost: do 40 m
Připojení: USB
Váha: 111 g 
Akumulátor: 1 180 mAh
Doporučená cena: 3 990 Kč

Báječné video, do kterého se ponoříte

GoPro kamery mají ultra širokoúhlou skleněnou čočku, 
která točí záběry z opravdu široké perspektivy.
 
Malá a lehoučká
 
Kamerka je sama o sobě lehká. Váží pouze 110g včetně 
průhledného plastového obalu, ze kterého ji nelze vyjmout. 
V tomto vidím celkem nevýhodu, protože z tohoto důvodu 
je zde nevyměnitelná baterie. Ta má kapacitu 1180 mAh. 
 
Spektrum příslušenství

Pokud plánujete natáčet nějaký zážitek, který si budete 
chtít uchovat kompletní, doporučuji vždy baterii plně nabít. 
Díky plastovému krytu kamery ji můžete ponořit až do 
hloubky 40 m pod vodu. Kryt kamery jde otevřít ze zadní 
strany a to z toho důvodu, aby bylo možné kameru dobíjet. 
Nabíjení probíhá pomocí mini USB kabelu. Takto kameru 
můžete nabíjet přes počítač, nebo po připojení dobíjecího 
adaptéru pro rychlejší nabíjení ze zásuvky. Adaptér pro 
dobíjení není součástí balení a je třeba si ho dokoupit. Nad 
mini USB konektorem pro dobíjení se nachází slot pro micro 
SD paměťovou kartu. Maximální podporovaná velikost je 
32GB. Doporučuji Class 10 UHS-1. Na přední straně kamery 
se vedle objektivu nachází maličký displej, na kterém 

přepínáte mezi funkcemi kamery tlačítkem, které se nachází 
pod tímto displejem. Na horní straně je pouze spoušť 
fotoaparátu/kamery a přezka pro odemknutí zadního krytu.

GoPro studio software

Na webu GoPro si můžete stáhnout bezplatný software 
GoPro Studio, díky kterému můžete snadno pracovat s videi, 
které jste si natočili, například si je velmi snadno sestříhat 
pomocí šablon a vytvářet tak jednoduše epická videa  
ve stylu GoPro.

Obsah balení:
•	kamera	zabudovaná	do	pouzdra
•	vestavěná	baterie
•	zadní	dvířka	typu	skeleton
•	zakřivený	nalepovací	držák
•	plochý	nalepovací	držák
•	rychloupínací	přezka
•	USB	kabel
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EasyPix GoXtreme WIFI GoGEN XTREME CAM GoPRO HERO GoPro HERO4 Lamax Action X6 Rollei ActionCam 400 Wifi Sony HDR-AZ1

Snímač CMOS, 8 Mpx CMOS, 12 Mpx CMOS, 5 Mpx CMOS, 12 Mpix CMOS, 12 Mpix CMOS, 3 Mpix CMOS, 12 Mpix

Max. rozlišení videa Full HD (1920 x 1080) Full HD (1920 x 1080) Full HD (1920 x 1080) 4K (3840 x 2160) Full HD (1920 x 1080) Full HD (1920 x 1080) Full HD (1920 x 1080)

Vodotěsnost do 45 m (s pouzdrem) 30 m (s pouzdrem) 40 m (s pouzdrem) 40 m (s pouzdrem) 30 m (s pouzdrem) 40 m (s pouzdrem) 5 m (s pouzdrem)

Wi-Fi připojení

Kapacita akumulátoru 1 200 mAh 900 mAh 1 180 mAh 1 160 mAh 900 mAh 1 000 mAh 640 mAh

Váha včetně akumulátoru 68 g 58 g 110 g 88 g 64 g 78 g 63 g

HDMI výstup

Dálkové ovládání

Zpomalený záznam videa

Úhlopříčka displeje 5 cm 3,8 cm 3,8 cm 5 cm

Cena 3 190 Kč 2 999 Kč 3 990 Kč 13 490 Kč 2 949 Kč 2 709 Kč 8 390 Kč

Klady a zápory

+ displej 
+ Wi-Fi 
+ dálkové ovládání
+ bohaté příslušenství
- kvalita záznamu
- uzávěr pouzdra

+ rozlišení 12 Mpx
+ 1,5“ displej
+ výměnná baterie
+ bohaté příslušenství
- absence Wi-Fi
- výdrž baterie

+ kvalita záznamu
+ širokoúhlý objektiv
+ otočení videa o 180°
+ software pro střih videa
+ jednoduché ovládání
- absence Wi-Fi
- nelze demontovat z pouzdra

Porovnání

výrobce tento údaj neuvádí
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Porovnání
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Nechce se vám čekat na pošťáka nebo zpožděnou zásilku? V e-shopu euronics.cz můžete využít službu 
OSOBNÍ ODBĚR EXPRES, a to hned na bezmála 100 prodejnách po celé České republice. Díky této unikátní 
službě si lze rezervovat zboží na nejbližší prodejně a vyzvednout ZDARMA již za 60 minut. Jak na to?

Čtenářky a čtenáři pozor! 
Nyní můžete využít exkluzivní slevu 100 Kč při nákupu nad 1 000 Kč v e-shopu www.euronics.cz.
Stačí zadat slevový kód.

Jak postupovat při uplatnění slevového kódu?

          1)     Vyberte si v e-shopu zboží nad 1000 Kč a zadejte „Vložit do košíku“.
          2)     Přejděte do košíku a vlevo dole klikněte na „Máte slevový kód/poukaz“
          3)     Zadejte slevový kód a potvrďte kliknutím na tlačítko „Uplatnit slevu“.
           4)     Od ceny zboží se vám automaticky odečte 100 Kč.

Pak už jen zbývá dokončit objednávku a zlevněné zboží je vaše. Platí od 12. 9. 2015.

Váš slevový kód je: INSPIRACE100

U vybraného zboží klikněte
na „Rezervovat na prodejně“

Vyberte si vhodnou prodejnu ... a  dokončete rezervaci

www.euronics.cz
60 min

za
OSOBNÍ ODBĚR
EXPRES

SLEVA 100 KČ
PRO ČTENÁŘE INSPIRACE
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Dobrý den Davide, vy jste tedy šéfem tohoto celého týmu 
lidí, který stojí na druhé straně, a je zákazníkům skryt. Přesto  
ale s nimi přicházíte den co den do styku. Popište nám proto 
blíže váš tým, naše zákaznické centrum Euronics.

Zákaznické centrum EURONICS sídlí v Brně. Tým je rozdělený 
podle jednotlivých činností, které na zákaznickém centru 
děláme, přičemž největší část týmu tvoří telefonní operátoři. 
Dále jsou zde specialisté na sortiment, reklamace a splátkový 
prodej. V našem týmu převažují ženy, i když převaha není tak 
dominantní jak by se mohlo zdát. Poměr žen a můžu v kolektivu 
je 60 ku 40 %.

Kolik za den zpracujete přijatých objednávek, můžete  
to rozdělit na pracovní a víkendový den, pokud jsou mezi 
nimi rozdíly? A další otázka s tím spojená, jak dlouhý čas máte  
na zpracování objednávky?

Při tvorbě našeho systému věnujeme hodně úsilí tomu, aby vše 
fungovalo co možná nejrychleji a pokud možno automaticky. 
Abych Vám to lépe přiblížil, tak objednávka, která nevyžaduje 

náš zásah (vše je tak jak má být :o) je zpracována automaticky 
a velmi rychle je poslána do expedice (řádově jednotky 
minut). Chceme, aby náš zákazník měl objednané zboží  
co nejdříve. 

My pracujeme jen s objednávkami, které vyžadují ruční 
zpracování, přičemž tyto bych ještě rozdělil na dvě skupiny. 
První skupina jsou objednávky, u kterých je naše účast 
přidanou hodnotou pro zákazníka. Typicky se jedná o řešení 
splátkového prodeje nebo dodatečnou nabídku vhodného 
příslušenství či služeb, o nichž jsme přesvědčeni, že by  
je zákazník ocenil. Druhá skupina objednávek jsou ty, 
které mají nějaký „problém“. Může jít o chybu v adrese, 
nespárovanou platbu, nevhodně zvolený typ dopravy atp… 
V těchto případech se snažíme spojit se zákazníkem v co 
možná nejkratší době, abychom objednávku co nejdříve 
vyřídili a zákazník měl objednané zboží co nejdříve u sebe. 

Rozhovor s vedoucím zákaznického  
centra v Brně, panem Davidem Pintarem

David Pintar, vedoucí zákaznického centra
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V rubrice rozhovoru jste byli zvyklý seznámit se s vedoucím prodejny Euronics a jeho  
týmem. Nyní jsme se rozhodli vám blíže představit tým lidí zákaznického centra Euronics, které 
pro vás vyřizuje, spravuje, posílá a komunikuje všechny vaše online elektronické nákupy na webu  
www.euronics.cz. Nejsou to jen samotné nákupy, ale všechny vaše doplňkové informace, dotazy  
k nákupům, zboží, případným reklamacím, termínům dodání zboží, veškeré vaše změny, úpravy  
v objednávkách a mnoho dalšího.
Zákaznické centrum je vlastně takový velký úl pilných lidí, kteří o výrobcích, procesech, činnos-
tech a službách společnosti Euronics musí vědět naprosto všechno. Jelikož dotazy a objednávky 
na náš e-shop www.euronics.cz chodí od zákazníků neustále, tak i zákaznické centrum pracuje 
téměř pořád. V provozu je každý den od pondělí do neděle v době 8:00 – 20:00 hodin. Zákaz-
níci jej mají možnost kontaktovat elektronicky e-mailem info@euronics.cz nebo telefonicky  
na čísle 577 055 777. A jelikož online nakupování není samo sebou a někdo na druhé straně 
musí objednávky spravovat, připravovat a plánovat expedice pro vás, pojďme si blíže představit 
tým osob, který toto vše má v rukou.



Dá se určit, jestli je dotazů, požadavků, informací od zákazníků 
na zákaznické centrum více elektronických nebo telefonních?

Poměr telefonních a elektronických dotazů od zákazníků je 
přibližně 50 / 50. Mezi elektronické dotazy patří jak e-mailové 
zprávy, tak dotazy zákazníků přímo z našeho e-shopu  
www.euronics.cz. 

Popište nám blíže život zákaznického centra v akci. Tím je 
myšleno, jak to probíhá, když jeden přes druhého vyřizujete 
telefonní nebo e-mailové požadavky. V místnosti je určitě 
hodně hluku a informací najednou. Jak se dokážete na svou 
odpověď soustředit a ještě plně slyšet slova volajícího?
 
Naše kancelář je tomuto provozu uzpůsobena. Každý 
operátor má své pracovní místo, které je přepážkami 
odděleno od ostatních. To částečně tlumí zvuky, které přichází  
od telefonujících kolegů. Jako další neméně důležitou součástí 
našeho vybavení jsou kvalitní headsetové soupravy (sluchátko 
s mikrofonem), které používáme. Výsledkem této kombinace je 
i to, že zákazník slyší jen operátora se, kterým hovoří a naopak.

Máte nějak blíže rozřazeny operátory zákaznického centra 
dle jednotlivých oblastí? Respektive, zda někdo spravuje 
objednávky, jiný zase jen odpovídá na otázky ohledně 
informací k výrobkům, další řeší reklamační procesy, řízení 
termíny dopravy zboží k zákazníkovi a tak dále, anebo musí 
každý operátor – zaměstnanec zákaznického centra vědět  
a znát vše?

Jak jsem již zmiňoval, kolegové jsou rozdělení podle jednotlivých 
činností, přičemž největší počet tvoří telefonní operátoři, kteří 
buď znají odpověď na dotaz zákazníka a rovnou ho zodpoví, 
nebo zákazníka předají na specialistu pro danou činnost.

Můžete nám prosím jednu z vašich činností popsat trochu 
podrobněji?

Ano, mohu a rád. Dotaz na spokojenost s doručením velkého 
domácího spotřebiče, je jedna z činností, která by mohla vaše 
čtenáře zajímat. Vnímáme jako velmi důležité, aby zákazník 
byl spokojen nejen se samotným výrobkem, který si vybral, 
potažmo jsme mu pomohli s výběrem, ale také se službami, které 
poskytneme. Z tohoto důvodu voláme zákazníkům, kterým byl 
doručen velký domácí spotřebič, který si objednali na e-shopu 
EURONICS.cz a ptáme se jich na pár jednoduchých otázek. Cílem 
tohoto dotazníku je zjistit zákazníkovu spokojenost s doručením. 
Tato zpětná vazba nám velmi pomáhá ve zdokonalování našich 
služeb. Cílem je samozřejmě to, aby zákazníkova očekávání  
od konkrétní služby byla naplněna beze zbytku.

Posilujete váš tým v průběhu roku s ohledem na silné sezónní 
prodeje, např. v období vánoc nebo povánočních výprodejů?

Ano, posilujeme a to zejména prodloužením pracovních 
směn z čehož přirozeně vzniknou přesčasové hodiny, které 
následně zaměstnancům kompenzujeme. Většina kolegů 
Vánoce již na zákaznickém centru absolvovala, takže ví,  
co je čeká. Ti, co Vánoce na zákaznickém centru ještě nezažili, 

byli informováni hned při nástupu do firmy, že Vánoce jsou 
opravdu náročné. Rád bych zmínil, že poslední roky jsou 
pro nás nejnáročnější měsíce prosinec a leden, přičemž 
dříve tomu tak nebývalo. Leden je hodně náročný zejména 
kvůli povánočním výprodejům, ale také kvůli dotazům  
a požadavkům na vrácení nevyhovujících vánočních dárků, 
se kterými se na nás zákazníci obracejí.

Davide, jak z toho velkého bzukotu slov, zvonících telefonů  
a odpovědí, jak se říká, vypínáte? Máte rád po práci klid  
a ticho, anebo vám hlučící prostředí města a lidí kolem  
nevadí ani ve vašem volnu?

Přes pracovní týden se moc vypnout nedá, protože spoustu věcí 
je třeba řešit i po pracovní době, aby se vše stíhalo a fungovalo 
jak má. Nicméně pokud Vás zajímá, u čeho odpočívám, tak je to 
četba knih. Dalším „dobíječem“ energie je naše čtrnáctiměsíční 
dcera Alžběta, která nám se ženou dělá hodně radosti. Zrovna tuto 
neděli jsme s ní byli poprvé v brněnské zoologické zahradě.

Jde vůbec den co den, téměř nepřetržitě odpovídat 
zákazníkům po telefonu, jsou schopny to lidské hlasivky 
unést, anebo se někdy stane, že je potřeba oddych pro hlas? 
Stalo se už v našem zákaznickém centru, že byl operátor 
hlasově indisponován?
 
Lidské hlasivky to zvládnou, ale náročné to je, o tom není 
pochyb. Co se týče hlasové indispozice, tak jsme v minulosti 
tuto situaci museli párkrát řešit, ale vždy šlo spíše o nachlazení. 
Hlasově indisponovaný operátor vyřizoval ten den jen 
elektronickou komunikaci a netelefonoval.

Je to pro výběr nových zaměstnanců do zákaznického centra 
klíčový požadavek, mít dobrý, zvučný bezproblémový hlas?  
A nějaký váš osvědčený recept na ochranu hlasivek?

Co je dobrý a zvučný hlas? Toto je velmi individuální, protože 
někomu se může zdát jako dobrý a zvučný hlas mužský 
baryton jinému zase ženský soprán. Navíc mi přijde nesprávné 
vybírat kandidáty jen na základě vrozených vlastností. I když 
pravda je, že s těžkou vadou řeči na telefonu opravdu pracovat 
nemůžete. Daleko důležitější je pro nás postřeh a inteligence 
konkrétního kandidáta. Za další velmi důležitou vlastnost 
považuji schopnost rychle se učit nový věcem, protože každý 
nově příchozí musí zvládnout spoustu nového.

Dalším důležitým prvkem při vstupním pohovoru je jistě 
zdatná psychická odolnost a vyrovnanost při jednání s lidmi, 
je to tak? Určitě není ideální mít v týmu silného cholerika.

Ano je to tak. Musím se přiznat, že v tomto hodně sázím  
na vlastní intuici a dle všeho to prozatím pokaždé vyšlo. Jinými 
slovy, ještě jsem do kolektivu nevybral člověka, ze kterého 
by se posléze vyklubal, jak říkáte „cholerik“. Asi by to chtělo 
„zaklepat“ někde na dřevo.

Děkuji Vám, Davide, za příjemný rozhovor. Popřeji vám 
klidné dny, těch není nikdy dost, silný hlas a nejlépe všechny 
spokojené zákazníky Euronics.
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Na Airbnb zadáte, kam 
se chcete podívat a kdy.  
Na základě popisu, ceny, fotek  
a hodnocení předchozích hostů 
si vyberete nemovitost z nabídky 
a kontaktujete pronajímatele. 
Počkáte na potvrzení, domluvíte 
příjezd a jedete. Mají naprosto 
bezpečný platební systém 
a jejich služeb jsme využili 
už mnohokrát a mohu jen 
doporučit. Náš plán dovolené 
zněl jasně! Užívat si plnými 
doušky italského života, zjistit, 

jestli je šikmá věž v Pise opravdu šikmá a projít se toskánskou 
 krajinou. Všechno jsme splnili na jedničku.  Toskánské výlety 
probíhaly nejen po památkách a krásné přírodě, ale také  
po kulinářských zážitcích. Nemohli jsme si nechat ujít 
ochutnávání zmrzliny, poznávání lehké italské pasty a testování 
pravé italské pizzy. 

Pár tipů na návštěvu míst, které skutečně stojí za to

Lucca
Městečko založené Etrusky láká krásně zachovaným 
historickým centrem ukrytým za monumentálními městskými 
hradbami. Už samotná procházka po hradbách je velkým 
zážitkem. Do centra se vstupuje branou Porta San Donato. 
My ale zvolili jinou dobrodružnější trasu – „myší dírou“  
skrz městské hradby. Ta nás vyvedla téměř u náměstí 
Piazza San Michele, na kterém nás zaujal úchvatný kostel 
San Michele in Foro, který byl postaven na místě starého 
římského fóra. Má nádhernou  fasádu tvořenou žíhaným 
mramorem. Dále je kostel doplněn malinkými balkonky 
a krásně tvarovanými sloupy. Doporučuji chvilku jen tak 

Nejen zboží, ale také zážitky a dovolenou 
si můžete bezpečně zařídit přes Internet!
Při hledání vhodného ubytování v Toskánsku,  věřte že pro skupinu osmi dospělých a šesti dětí 
to nebylo nic jednoduchého, jsme jako již po několikáté použili služby celosvětové sítě Airbnb  
– komunitní tržnici spojující lidi, kteří disponují volnou ubytovací kapacitou s lidmi, kteří 
ubytování hledají. 

posedět na schodech náměstí a nasávat poklidnou a téměř 
turistů prostou atmosféru městečka, kterou podkresluje 
stařík hrající na rohu na akordeon.

Pisa
Pravděpodobně nejslavnější stavba Itálie – šikmá věž z bílého 
mramoru stojí na Náměstí zázraků. Byla založena roku 1174, 
ale už krátce po začátku stavby se začala naklánět. Důvodem 
jsou mělce založené základy v měkké hornině. Zajímavostí 
je, že věž se původně nakláněla na opačnou stranu. Stavitelé  
se rozhodli náklon vyrovnat tím, že do země k základům házeli 
kameny a větve. Plán sice vyšel a věž se vyrovnala, ale později 
se začala naklánět znovu, tentokrát na opačnou stranu. 
Rozhodně nečekejte, že tady bude liduprázdno. V uličkách  
a na náměstí obklopující slavnou šikmou věž  je to takový malý 
Babylon. Pokud vás nebaví vrhání se do stánkového šílenství  
a upomínkových předmětů sedněte si na schody Muzea opery  
a pozorujte „bláznivé“ turisty. Mísí se tu snad všechny 
národnosti a každý se snaží naaranžovat před věží jako její 
zachránce, případně se ji snaží kopem ve stylu Chucka Norrise 
shodit dolů.

Připravila: Alena Kolaříková

Kostel San Michele in Foro, Lucca

Šikmá věž, Pisa

TIP NA VÝLET
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San Gimignano
Dle mého to nejkrásnější co jsme v Toskánsku viděli. Stará 
kamenná vesnice pruslulá svými 15 věžemi. Ti z vás, kterým  
se nedělá zle ve výškách nechť vyrazí po mnoha schodech 
na věž staré radnice Palazzo comunale – dvoupatrového 
dvoukřídého paláce, postaveného v roce 1323 pro 
městskou radu. Palác má ze strážních důvodů nejvyšší věž 
- Torre Grossa - ve městě. Postavit vyšší věž bylo zdejším 
obyvatelům zakázáno. Ze shora je opravdu nádherný 
výhled. Přímo pod radnicí najdete hlavní náměstí Piazza 
della Cisterna s kamennou kašnou kryjící cisternu,  
ve středověku jedinou městskou zásobárnu pitné vody.  

A hlavně na tomto náměstí je také zlatý hřeb tohoto výletu! 
Proslulá zmrzlinárna Gelateria di Piazza, kde mistr zmrzlinář 
- Sergio Dondoli - dělá tu nejlepší zmrzlinu na světě! 
A to je nepopiratelný fakt. Je totiž vítězem posledních dvou 
World Ice Cream mistrovství! Všechny jeho zmrzliny jsou 
výsledkem pečlivě vybraných, vysoce kvalitních surovin. 
Především využívá typické regionální produkty. Díky svým 
zkušenostem a sklonu k experimentování vytvořil originální  
a neobvyklé chutě. Jeho dílem jsou například:
Crema di Santa Fina – krém se šafránem a piniovými oříšky
Champelmo – sorbet z růžového grapefruitu a šumivého vína
Dolceamaro – krém s aromatickými bylinkami

Výhled na San Gimignano

Toskánská krajina

TIP NA VÝLET
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TAHÁK PRO ORIENTACIV DRUZÍCH RESTAURACÍA OBCHODŮ V ITÁLII

A NA ZÁVĚR

RISTORANTE restauraceTRATTORIA obvykle levnější a lidovější než ristorante OSTERIA typická restaurace s teplou domácí kuchyníPIZZERIA pizza – jak jinakTAVOLA CALDA jídelna s teplou kuchyní – něco jako závodkaROSTICERIA grilované pokrmy, v podstatě rychlé občerstvení jen s pár stopy, nebo jídlem podávaným sebou TAVERNA místní speciality a vínoBOTTIGLIERA vinný šenk, bez jídla, k vínu se podávají drobné chuťovkyPASTICERIA cukrárnaLATTERIA mléčný barPANNETTERIA pečivo a různé druhy pizzyENOTECA prodejna vín

Pečivo

Toskánskou specialitou je pro nás nezvyklé, nesolené pečivo 
– pane scirocco. Tato tradice se zde drží již od středověku, kdy  
se drahocennou solí neplýtvalo. Lidé zde žijící byli toho mínění, 
že pečivo není nutné solit, protože stejně funguje jako příloha 
 ke slaným pokrmům. Toskánce chleba provází po celý den –  ráno  
si jej namáčí do kávy, před obědem slouží k výrobě bruschett 
nebo crostini, přidává se do polévek, salátů. Odpoledne se chléb 
namáčí do vína, pojídá se sýrem, nebo sušenými fíky, ořechy  
a čerstvými hrozny, maže se máslem a pocukruje. Prostě využijí 
pečivo do posledního drobečku.

Káva

Co se kávy týká v Itálii vás bude provázet na každém kroku.  
Je tedy důležité umět si správně objednat! My si velice rychle 
zvykli na klasické silné espresso - podávané v malém náprstku.  
V Itálii se tradičně objednává prostě jako un cafee. Když chcete 
větší, méně silnou kávu, pak si objednejte Americano. Je to 
espresso, které bylo naředěno horkou vodou a je servírováno 
ve větším šálku, než klasické espresso. Mokka – připravovaná 
v hliníkové konvičce (percolator) na mokka kávu. Tato v Itálii 
nesmí chybět v žádné domácnosti a káva z ní je opravdu voňavá  
a výborná. Je složená ze dvou na sebe našroubovaných 
nádobek, které jsou spojené filtrem. Na ten 
se nasype mletá káva, spodní nádobka se 
naplní vodou a dá vařit na sporák. Vroucí voda  
se přes kávu ve filtru dostane do horní 
části konvičky a vznikne dokonalá káva. 
Tento hliníkový kávovar se neumývá ani  
v myčce, ani vodou s čisticím prostředkem, pouze se 
opláchne čistou vodou. Námi milované Cappuccino 
– se skládá z 1/3 espressa, 1/3 spařeného mléka  
a 1/3 mléčné pěny. Italové si jej dávají zejména  
ke snídani. Na rozdíl od espressa totiž díky velkému 
podílu mléka nepodporuje trávení. Pokud si u nás  
s oblibou objednáváte latte, pozor na to.  
Ať neskončíte stejně jako kamarádka, které  
při vyslovení této objednávky přinesli (se zřejmou 
škodolibou radostí) sklenici krásně našlehaného 
mléka. Proto, nezapomeňte zdůraznit slovo caffe 
a objednávejte caffe latte. Pak se dočkáte vysoké 
sklenice našlehaného mléka s espressem. V úžasné 
restauraci Stefani, kde jsme při jedné z našich 
zastávek obědvali, nám číšník vysvětlil posunky,  
že nám nabízí po jídle kromě klasického 
espressa kávu s ledem. Polovina skupiny 
si očekávaje velké sklenice plné mléka, 
ledu, kávy a možná i zmrzliny nadšeně 
objednala. O to větší bylo překvapení, 
když nám naservírovali silnou studenou 
černou kávu ve skleničkách  na martini. 
Dostali jsme totiž Shakerato - kombinace 
klasického espressa promíchaného s ledem  
a cukrem v koktejlovém shakeru. Od té 
doby u nás už doma ledovou kávu jinak 
nepřipravujeme.

Gelateria di Piazza, San Gimignano
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tady je doma

ETA Andare Animal
péče o srst a kůži 
domácích mazlíčků

andare_animal_a4.indd   1 7. 9. 2015   16:28:52
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Jak reklamovat větší spotřebič? Je nutné jej dopravit do 
prodejny?

Pokud chcete reklamovat větší spotřebič jako lednici, pračku, 
sušičku a podobně, spojte se nejprve s pracovníky servisu 
dané značky telefonicky. Kontakty naleznete v dokumentech 
produktu. Následně bude vyslán technik přímo k vám 
domů. Ten posoudí situaci a navrhne, jak by se mělo dále 
postupovat. Bude-li vaše reklamace oprávněná, pak vám  
za tyto služby nebudou účtovány žádné poplatky. V případě, 
že si nebudete vědět rady, můžete se obrátit také na naše 
zákaznické centrum. Nezapomeňte však, že na zboží, které 
jste u nás zakoupili a chystáte se jej reklamovat, se musí stále 
vztahovat záruka. Kontakt na zákaznickou linku EURONICS: 
577 055 777, e-mail: reklamace@euronics.cz.  

Lze u vás nakupovat na splátky on-line?

Ano, jestli máte zrovna nulu v peněžence, nevadí. V našem 
e-shopu www.euronics.cz můžete nakoupit na splátky. Stačí 
si vybrat zboží, vyplnit objednávku a v košíku si jako způsob 
platby vybrat ze tří možností. Splátky Cetelem a Home Credit 
nebo splátky Triangl. Po zadání doručovacích údajů - jména, 
adresy, kontaktů a ukončení objednávky dojde k překlopení 
na stránky splátkové společnosti, kde již vyplníte dle jasného 
postupu další potřebné informace k zřízení úvěru. 
K vyřízení úvěru budete potřebovat kopii občanského 
průkazu a jakéhokoliv dalšího dokladu totožnosti, jako je 
například pas či řidičský průkaz. Například u Trianglu můžete 
zakoupit zboží v celkové hodnotě od 3 do 100 tisíc korun.  
A pokud nechcete, nebo nemůžete zaplatit počáteční platbu, 
nemusíte.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Ptáte se našich elektrospecialistů
Tentokrát se s vašimi dotazy zaměříme na služby, které doprovází každodenní nákupy  
v prodejnách a e-shopu Euronics. Na dotazy odpovídal pan Pavel Mikoška, manager služeb 
Euronics.

Jak funguje služba OSOBNÍ ODBĚR EXPRES?
Je vyzvednutí na prodejně za 60 minut zdarma?

Služba Osobní odběr expres vám umožní rezervovat si 
výrobek na e-shopu www.euronics.cz a vyzvednout si jej 
na nejbližší prodejně. Prodejen, kde si můžete zboží takto 
vyzvednout, je 100 po celé České republice. Za 60 minut, 
ale mnohdy je to i dříve, vám přijde SMS i e-mail s informací, 
že je vámi rezervované zboží přichystáno k vyzvednutí  
na prodejně, kterou jste si vybrali. Ano, celé je to ZDARMA. 
Tímto odpovídáme na vaši druhou otázku. Postup je 
snadný. Vyberete zboží a místo „Vložit do košíku“, kliknete  
na „Rezervovat na prodejně“. Pak budete odkázáni na seznam 
prodejen, kde se dozvíte, na které je zboží skladem. Vyberete 
tu, jež je pro vás nejlepší a nejbližší a potvrdíte kliknutím  
na „Rezervovat“. Poté čekáte, až vám přijde informace,  
že můžete zboží vyzvednout.

Co znamená, když e-shop nabízí
CashBack na nějaký spotřebič?

CashBack je výhodná akce, která představuje návrat 
hotovosti či peněz. Jinými slovy pokud si zakoupíte 
výrobek, na který obchod nabízí akci CashBack, dostanete  
po nákupu část svých peněz, které jste za něj zaplatili, 
zpět na váš účet. Lépe se to jistě představuje na příkladu. 
Pořídíte-li si například pračku za 6 900 Kč a vztahuje  
se na ni akce CashBack 1 500 Kč, tak to znamená, že můžete 
získat svých 1 500 Kč zpátky. Zpravidla k získání těchto peněz 
postačí, když poskytnete doklad o koupi a vyplníte formulář  
na webu. Vždy však záleží na podmínkách konkrétní akce.  
Je to skutečně výhodná akce a bonus v podobě peněz  
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OTÁZKY A ODPOVĚDI

„na ruku“ rozhodně potěší každého spotřebitele. I u Euronics 
můžete akce CashBack využít, stačí sledovat www.euronics.cz.
 
Mohu si při on-line nákupu zboží dokoupit ke zboží  
i službu proti nahodilému rozbití výrobku, nebo musím 
kvůli tomu přijít na prodejnu?

Jistě máte na mysli službu, která se celá jmenuje Pojištění 
nahodilého poškození a krádeže. Ano, tuto službu si 
můžete přikoupit k vašemu vybranému výrobku přímo  
v našem e-shopu www.euronics.cz a nemusíte pro ni chodit  
na prodejnu. Vše vyřídíte pohodlně ze svého počítače nebo 
mobilního telefonu při samotném on-line nákupu. 

Stačí si v „košíku“ v kroku 2 vybrat nabízené doplňkové 
služby, které se váží k danému výrobku a okamžitě tak vidíte 
i cenu za tuto službu. Vybírat můžete z více variant pojištění, 
buď na 1 rok, nebo na 2 roky a také se 
nabízí varianty pojištění nahodilého 
poškození a krádeže. Po výběru služby 
vám bude její cena připočtena  
k vybranému výrobku a vy můžete  
v dalším kroku pokračovat  
na výběr dopravy a platby.

Mám-li již vytvořenou objednávku na e-shopu, ale ještě 
jsem si nevyzvedl a nezaplatil a chtěl bych k ní ještě 
přidat jiné zboží, je to možné?

Ano, toto je samozřejmě možné. Ale v tomto případě 
radíme neprodleně kontaktovat naše zákaznické centrum 
577 055 777, kde jim po sdělení vašeho čísla objednávky, 
sdělíte váš požadavek na úpravu objednávky, ať už přidání 
dalšího výrobku, příslušenství, nebo jakoukoliv další změnu  
v objednávce, např. jiné místo doručení, jiný způsob platby, aj. 
Pakliže by vaše objednávka byla již na cestě k vám zvolenou 
dopravou, tak by se musela vytvořit nová objednávka  
na nové zboží, které chcete přidat.

Odpovídal: Pavel Mikoška
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Kampaň „ŠTĚNĚ NEBO VYSAVAČ“ 
podpoří opuštěná zvířata

V rámci projektu „ŠTĚNĚ NEBO VYSAVAČ“ se naše redakce 
rozhodla vydat do Útulku pro zvířata v nouzi ve Zlíně. Tato 
návštěva nás povzbudila k tomu, abychom projevili starost  
o opuštěná zvířata. A co může být lepšího, než přispět na 
zvířecí útulek? Projekt „ŠTĚNĚ NEBO VYSAVAČ“ umožní přispět 
i vám, kteří nemůžete mít z jakéhokoliv důvodu zvíře doma  
a rádi byste pomohli, alespoň finančně podpořit tyto 
opuštěné tvory. Samozřejmě bychom vám přitom s blížící  
se dobou podzimních úklidů rádi představili i vysoce kvalitní 
vysavače ETA.

Jaká byla návštěva útulku?

Navštívili jsme útulek nedaleko zastavěné části Zlína, kde 
kromě psů a koček poskytují útočiště i handicapovaným 
či volně žijícím zvířatům, jako jsou třeba ježci a ptáci. 
Práce v útulku začíná vždy ráno kolem 9 hodiny, kdy  
se zkontrolují všechna zvířata včetně jejich zdravotního stavu. 
Pak následuje krmení a venčení. My jsme se na návštěvu 
vydali v odpoledních hodinách, kdy už zvířata 
odpočívala. Nejvíce se nám líbily ty zářící 
oči a vrtící se ocásky pejsků, když jsme 
obcházeli jejich jednotlivé příbytky. 
To bylo radosti. Přinesli jsme jim 
i pamlsky. Měli byste vidět ten 
vděk! A nejlepší byla samozřejmě 
štěňátka. Každý se musel hned  
s některým pomazlit. 

Jak se zvířata dostávají do útulku

Ptali jsme se pracovníků útulku, jak je to s umisťováním 
pejsků k novým majitelům. Starší nebo handicapovaní pejsci 
většinou stráví v útulku i půl roku až rok a někteří dokonce 
déle. Pokud jde o štěňátka, tak ta jsou zpravidla zamluvena 
již v době, kdy jsou ještě v karanténě a téměř hned putují 
do nového domova. Stává se také, že se do útulku dostane 
čistokrevný, ba dokonce očipovaný pes, jehož původní majitel 
je obvykle rychle nalezen a ještě rychleji si pro svého mazlíčka 
přijede. Bohužel se u nás tu a tam objeví i pes, který byl 
majiteli odebrán kvůli týrání nebo se o pejska majitel nemůže 
dočasně postarat, třeba z důvodu dlouhodobé nemoci. Každé 
takové zvíře necháme prohlédnout veterinářem a preventivně  
se odčerví.  

I vy můžete přispět

Rozloučili jsme se se zvířaty a měli jsme velkou radost z toho, 
že můžeme projektem „ŠTĚNĚ NEBO VYSAVAČ“ alespoň trochu 
pomoci. Čtěte dále a dozvíte se, jak můžete přispět také.
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Euronics podporuje útulky
pro opuštěná zvířata. Připojte se k nám!

Celý měsíc říjen od 1. do 31. 10. 2015 bude řešit klíčovou 
otázku podzimu: Kdo je lepším parťákem pro vysávání 
Štěně nebo vysavač? Abyste si mohli co nejlépe odpovědět, 
představíme vysavače ETA poněkud netradičním, ale za  
to famózním způsobem. Kromě toho vám umožníme přispět 
na zvířecí útulek ve vašem regionu. Stačí pouze sdílet video, 
které brzy zveřejníme na našich stránkách www.euronics.cz  
a na Facebooku Euronics ČR.

Jak se můžu zapojit a pomoci?

1. Sledujte ve dnech 1. – 31. 10. 2015 www.euronics.cz 
 a  Facebook Euronics ČR
2. Sdílejte, lajkujte, klikejte na video! Čím více sdílíte, 
 tím více přispějete
3. Za peníze, které tímto přispějete, nakoupíme krmivo
 pro zvířata a dopravíme ho do útulků po celé ČR, 
 například do útulku ve Zlíně, Chrudimi atd. V příští 
 Inspiraci se pak můžete těšit na fotky z předání
4. Dobře se bavte. Video bude velmi kreativní a zábavné. 
 Navíc budete mít na výběr více konců příběhu
5. Vyberte si z našich výkonných vysavačů ETA pro svůj 
 úklid, třeba třeba zjistíte, že vysávání je psina
 
* Použité fotky jsou z chystaného projektu ETA
 „ŠTENĚ NEBO VYSAVAČ“
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Product Design Global Honour

KUCHYŇSKÝ ROBOT CHEF XL SENSE KVL6040T

MINI CHOPPER AT320

SKLENĚNÝ MIXÉR KAH358GLODSTŘEDIVÝ ODŠŤAVŇOVAČ AT641

KUCHYŇSKÝ ROBOT CHEF XL SENSE KVL6040T

MLÝNEK NA OBILÍ KAX941PLLIS NA BOBULOVINY KAX644ME

NÁSTAVEC NA LASAGNE KAX970ME

S novým kuchyňským robotem Kenwood Chef XL Sense můžete 
vytvořit celou řadu lahodných pokrmů. Nechte se inspirovat 

širokou řadou doplňkových nástavců a vyzkoušejte neodolatelné 
domácí těstoviny, šťavnaté burgery, zeleninové saláty, domácí 

smoothies nebo ovocné fresh džusy a mnohem víc. Kuchyňský 
robot Chef XL Sense má inteligentní ovládání rychlosti, takže 

vždy všechno perfektně zpracujete. Díky extra velké pracovní míse 
zvládnete připravit občerstvení na party i rodinnou oslavu. Jeho 

používání je tak snadné, že vás inspiruje vyzkoušet i ty nejnáročnější 
recepty. A navíc bude skvěle vypadat v každé kuchyni!

KENWOOD

KRÁJEČ KOSTIČEK KAX400PL

BUBÍNKOVÉ STRUHADLO KAX643ME

FOOD PROCESSOR KAH647PL

Promotion_A4_inzerce.indd   1 4.9.15   16:28
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Vyluštěte správně tajenku a vyhrajte jeden ze tří univerzálních držáků značky GoGEN. Držáky jsou univerzální, použitelné  
pro úhlopříčky 3,5“ – 5,5“ jakýchkoliv mobilních telefonů nebo navigací, otočné o 360°. Disponují dvěma vyměnitelnými rameny 
pro umístění na přední sklo nebo palubní desku auta.

Znění tajenky zasílejte do pondělí 30. listopadu 2015 na e-mail: inspirace@euronics.cz nebo poštou na adresu: Euronics ČR, a. s., časopis Inspirace, Prštné-Kútiky 637, 760 01 Zlín. 
Do předmětu zprávy nebo poštovní obálku uveďte předmět „Křížovka podzim 2015“. Uveďte prosím Vaše jméno, adresu, e-mailový a telefonní kontakt. V případě výhry 
a správného znění tajenky vás budeme o výhře informovat. Výherci budou zveřejněni v příštím čísle časopisu Inspirace. Výherci z minulého čísla, jejíž tajenka zněla „ŠŤASTNOU CESTU 
LÉTEM“, jsou tito: Ivo Říkal, Šternberk, Darina Berková, Fulnek, Ivana Mandová, Český Těšín.  Těmto výhercům pošleme dětskou sadu doplňků Maxipes Fík – batoh, hodinky, plyšového 
mluvícího Maxipsa Fíka. Upřímně gratulujeme. Soutěžící zasláním odpovědi souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely značky Euronics.

Křížovka o univerzální držáky GoGEN do auta
na mobilní telefony, navigace v hodnotě 499 Kč
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Závěrem
V létě jsme soutěžili naplno!

Rozjeli jsme soutěž od 5. 8. 2015 do 1. 9. 2015. 
Letní soutěž Euronics probíhala na stránkách  
www.soutez-euronics.cz po dobu
 4 soutěžních týdnů.

Do soutěže se mohli zařadit všichni, kteří 
vložili svou fotku, jak tráví léto a volné dny  
na stránku www.soutez-euronics.cz. Uvedením 
svého jména, příjmení a e-mailové adresy 
splnili podmínky řádné registrace do soutěže  
a mohli začít soutěžit.
Soutěž spočívala v získání co nejvíce hlasů  
pro konkrétní vloženou fotografii.  Byla rozdělena 
do 4 soutěžních týdnů, v každém soutěžním 
týdnu bylo 11 výherců.
Navíc každý soutěžní týden byla udělena také 
speciální cena poroty, kterou tvořila porota složená 
z pracovníků marketingového oddělení značky Euronics.
Ale aby nepřišli zkrátka ani sami hlasující, tak každý, kdo při 
udělení hlasu zadal svou e-mailovou adresu, měl možnost 
vyhrát speciální cenu pro hlasující.
Celkový počet cen bylo 45 ks výrobků. Takže bylo opravdu  
o co hrát. 

Týdenní ceny za nejvyšší počet hlasů:
1. týden: Figurky Skylanders
2. týden: Odstraňovač žmolků ETA
3. týden: 10 x cena týdne
4. týden: 10 x cena týdne

Ceny týdne, které určí porota:
Odstraňovač žmolků ETA
Figurky Skylanders
Nabíječka na baterky
Stínítka Euronics
Sluchátka

Týdenní cena poroty:
1. týden: Digitální fotoaparát Sony DSC-W810P
2. týden: Výrobník sodové vody ETA Bublimo
3. týden: Mikrovlnná trouba AEG
4. týden: Dotykový tablet Acer Iconia Tab

Speciální cena pro jednoho z hlasujících:
ETA Pečenka

Co nás čeká v příštím, zimním čísle?

· představíme kompletní vánoční nadílku
· tipy k nákupu vánočních dárků pro všechny členy rodiny
· nadělování dárků pro čtenáře Inspirace
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PŘEKVAPÍM SVOJI MILOU 
VÍCEÚČELOVÝM DÁRKEM.
S NÁKUPEM NA SPLÁTKY

JE TO HRAČKA!

PŘI VÝBĚRU ZBOŽÍ NA WEBU EURONICS.CZ JE MOŽNOST JEŠTĚ PŘED VLOŽENÍM DO KOŠÍKU SE PODÍVAT  NA MOŽNOSTI NÁKUPU NA SPLÁTKY KLIKNUTÍM NA "SPOČÍTAT SPLÁTKY"....

...S UKÁZKOU NABÍZENÝCH VARIANT OD NĚKOLIKA SPLÁTKOVÝCH SPOLEČNOSTÍ:

V KOŠÍKU PO ZVOLENÍ  DOPRAVY VYBERTEZPŮSOB ÚHRADY NAPŘ.  SPLÁTKY CETELEM...

...NEBO HOME CREDIT, KDE MŮŽETE ŘEŠITNÁSLEDNÉ SEPISOVÁNÍ SMLOUVY
O ÚVĚRU FORMOU SMS PODPISU.

PO ZADÁNÍ DORUČOVACÍCH ÚDAJŮ - JMÉNA, ADRESY,KONTAKTŮ A UKONČENÍ OBJEDNÁVKY DOJDEK PŘESUNU NA STRÁNKY SPLÁTKOVÉ SPOLEČNOSTI...

...KDE JIŽ VYPLNÍTE DLE JASNÉHO
POSTUPU DALŠÍ POTŘEBNÉ INFORMACE

K ZŘÍZENÍ ÚVĚRU.

www.euronics.cz



OSOBNÍ ODBĚR

EXPRES

SPĚCHÁTE?

A VYZVEDNĚTE ZDARMA NA PRODEJNĚ ZA 60 MINUT
www.euronics.czREZERVUJTE SI ZBOŽÍ NA

PLATÍ PRO VÝROBKY SKLADEM NA PRODEJNĚ

www.euronics.cz

Euronics ČR

60
za

min


