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také se Vám stává, že se probudíte 
do pondělního rána, a najednou je 
čtvrtek odpoledne? V předvánoč-
ním, hektickém období čas běží ješ-
tě rychleji. Pojďme se v této jinak 
kouzelné atmosféře zastavit, odpo-
činout si a nabrat nové síly. Ohřejte 
si naše svařené víno, uvařte vánoční 
čaj, vyrazte ven na zimní procház-
ku, případně na vánoční nákupy.  
V Marks and Spencer najdete všech-
ny dárky na jednom místě.

V dámském oddělení si pořiďte roz-
tomilé pyžamko, ve kterém bude 
jedna radost dívat se na vánoč-
ní pohádky – máme pyžama  pro 
celou rodinu. Na zimní procházku 
se zachumlejte do našich stylových 
svetrů – dáte letos přednost kašmí-
ru? U vánoční večeře se zase může-
te blýsknout šaty, topy či saky.

Pánové ve svém oddělení najdou 
klasiku, která však nemusí znamenat 
nudu! Stačí sáhnout po výraznějším 
svetru či košili. Překvapí Vás také 
výběr bund a kabátů. Najdete u nás 
jak prošívané, tak péřové bundy, ale 
i klasické či moleskinové kabáty.

V dětském oddělení hraje prim 
kolekce Harry Potter™. Její moti-
vy najdete na tričkách, šatech, ale  
i pyžamech a dalším nočním prá-
dle. Jsme si jisti, že s žádným naším 
kouskem pro děti nešlápnete vedle!

V potravinách již tradičně máme 
plechovky s máslovými sušenkami 
nebo čajem, které dokonce i svítí, 
takže máte britskou klasiku a krás-
nou vánoční dekoraci v jednom. Stá-
licí je ginový likér s kousky jedlého 
zlata. Nabízíme také dárkové koše – 
vyberete si snídaňový, italský, nebo 
britský?

Přeji Vám krásné prožití (nejen) 
vánočních svátků a děkuji Vám za 
věrnost.

HANA FIDLEROVÁ

Věrnostní klub M&S

Milé dámy, milí pánové,

Vánoce 2021

Můj tip

Svařené víno 
109,90 Kč
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Vánoce plné překvapení

1/  Župan s motivem Star Wars™, 749 Kč
2/  Župan Harry Potter™, 799 Kč
3/ Rugby top z čisté bavlny s motivem Harry  
 Potter™, 649 Kč      , Džíny z bavlny se strečem,  
 přiléhavý střih, 449 Kč      , Sametové třpytivé  
 šaty s motivem Harry Potter™, 749 Kč
4/  Pyžamo z čisté bavlny s lenochodem, 399 Kč
5/  Velurová bavlněná kombinéza na spaní 

Snoopy™, 499 Kč
6/ Bavlněné šaty s motivem Snoopy™, 569 Kč
7/  Bunda bomber s umělou kožešinou Harry Potter™, 

1099 Kč      , Top z čisté bavlny s flitry  
a motivem Harry Potter™, 399 Kč, Třpytivá sukně 
Harry Potter™, 699 Kč

8/  Pyžamo s motivem Harry Potter™, 599 Kč
9/  Kostkovaná dětská domácí pyžamová souprava, 

599 Kč
10/  Dětská domácí obuv s motivem soba, 429 Kč
11/  Kostkovaná košile Harry Potter™ 
 z čisté bavlny, 699 Kč

Dostupné pouze na e-shopu. Vybírejte z tisíců zimních stylů na www.marksandspencer.cz .  
Dostupnost produktů se může na e-shopu i v jednotlivých prodejnách lišit. Použité obrázky jsou ilustrativní.

Dárky pro děti
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Stylově i v zimě!
1/ Pruhovaný svetr, 899 Kč,  
 Svetr s nápisem Believe, 699 Kč
2/  Superměkký svetr ke krku, 699 Kč,  

Džíny Mom, 1499 Kč
3/ Plisovaná krajková braletka bez kostic, 799 Kč,
 Nízce střižená plisová krajková tanga, 399 Kč
4/  Souprava domácího oblečení Dream Team, 999 Kč
5/ Pohodlný pletený domácí svetr s gepardím  
 vzorem, 549 Kč      , Pohodlné pletené domácí  
 tepláky s manžetami a gepardím vzorem, 569 Kč
6/  Flísový župan s kapucí, 999 Kč
7/  Puntíkované midi šaty s okrouhlým límečkem, 

1699 Kč
8/ Kostkovaná volná prodloužená košile, 899 Kč
9/  Tričko s flitry, normální střih, 1099 Kč     ,
 Kalhoty se širokými nohavicemi s flitry,  
 1699 Kč
10/  Psaníčko z umělé kůže, 799 Kč
11/ Sametový blejzr s řasenými rukávy, 2599 Kč      ,
 Sametové kalhoty s širokými nohavicemi,  
 1299 Kč
12/  Jednořadý kabát s texturou Teddy, 2199 Kč

Dostupné pouze na e-shopu. Vybírejte z tisíců zimních stylů na www.marksandspencer.cz .  
Dostupnost produktů se může na e-shopu i v jednotlivých prodejnách lišit. Použité obrázky jsou ilustrativní.

Pro dámy
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Naše móda není  
žádná nuda!
1/  Vlněné sako v britském stylu, mírně projmutý 

střih, 5299 Kč
2/ Šejkr na koktejl, 799 Kč
3/ Kostkovaná vlněná svrchní košile, 1799 Kč      , 
 Bavlněný svetr s rolákovým límcem, 799 Kč,
4/ Domácí top z čisté bavlny s grafickým potiskem  
 elfa, 449 Kč
5/  Kostkovaná šála z vlny Merino, 999 Kč
6/  Vesta z peří a prachového peří, 1399 Kč,
 Kostkovaná flanelová košile z čisté bavlny,  
 1099 Kč
7/  Bavlněné strečové boxerky s nízkým pasem,  

3 ks, 599 Kč
8/  Svetr s kulatým výstřihem se severským 

vzorem, 999 Kč
9/ Čepice z extra jemné čisté Merino vlny, 849 Kč
10/  Flísový župan Supersoft, 1399 Kč

Dostupné pouze na e-shopu. Vybírejte z tisíců zimních stylů na www.marksandspencer.cz .  
Dostupnost produktů se může na e-shopu i v jednotlivých prodejnách lišit. Použité obrázky jsou ilustrativní.

Pro pány
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 Dostupné pouze na e-shopu www.marksandspencer.cz .  

Dostupnost produktů se může lišit. Použité obrázky jsou ilustrativní. 
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Pro vánoční atmosféru  
u vás doma

1/  Středně velká lucerna, 529 Kč
2/  Sváteční hrnek s jelenem, 199 Kč
3/ Čtverhranný tác s louskáčkem, 499 Kč,
  Sváteční čajová konvice, 599 Kč
4/ Extra jemný antibakteriální ručník z čisté bavlny, 
 69 Kč – 649 Kč
5/ Sada 4 slavnostních kalíšků na vejce, 499 Kč
6/ Vánoční deka pro domácí mazlíčky, 399 Kč 
7/  Vánoční svetr pro pejsky, 349 Kč
8/  Sada 4 ks skleněných ozdob na stromeček  

s motivem Londýna, 599 Kč
9/  Svíčka s motivem louskáčka, 299 Kč 
10/  Velká pokojová dekorace s motivem červenky,  

149 Kč
11/  Velká pokojová dekorace – stříbrný Louskáče, 

1999 Kč
12/  Bavlněné zimní ložní prádlo s motivem jelena, 

799 Kč – 1999 Kč

12/

Domácnost a dárky pro mazlíčky
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Kosmetické dárkové balíčky

Pro dámy
Dámské kosmetické 

balíčky jsou inspirovány 
vůněmi magnolie 
a levandule, které 
vás přenesou do 

bezstarostného dne 
plného dobré nálady.

Pro pány
Proč k nové 
košili, županu 

nebo ponožkám 
nezakoupit  

i balíček pánské 
kosmetiky?  
Určitě udělá 

radost.

699 Kč

699 Kč

649 Kč549 Kč

599 Kč

349 Kč

399 Kč

599 Kč

299 Kč

299 Kč

599 Kč

Potřebujete objednat větší množství balíčků pro zaměstnance nebo dodavatele? 
Více informací najdete na https://marksandspencerfood.cz/vanocni-balicky/

Kosmetické dárkové balíčky zakoupíte v našich kamenných prodejnách. Vybrané najdete i na www.rohlik.cz .
Dostupnost produktů se může lišit. Použité obrázky jsou ilustrativní. 
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Gurmánské dárkové balíčky

Vinný balíček
 799 Kč

Luxusní kolekce  
999 Kč

Luxusní balíček  
999 Kč

Italský balíček  
799 Kč

Malý čajový balíček  
599 Kč

Velký čajový balíček 
699 Kč

Snídaňový balíček  
699 Kč

Britský balíček  
799 Kč

Gurmánské dárkové balíčky zakoupíte v našich kamenných prodejnách. Vybrané najdete i na www.rohlik.cz .
Dostupnost produktů se může lišit. Použité obrázky jsou ilustrativní. 

Vánoce jsou časem obdarovávání a radosti. 
Pokud přemýšlíte, čím tentokrát potěšit své 

blízké, máme pro vás elegantní řešení. Vyberte 
pro ně luxusní lahůdky, na kterých si mohou 
báječně pochutnat nejen během vánočních 
svátků. V MARKS & SPENCER najdete osm 

gurmánských balíčků s vybranými  
delikatesami v dárkovém balení.

Potřebujete objednat větší množství balíčků pro zaměstnance nebo dodavatele? 
Více informací najdete na https://marksandspencerfood.cz/vanocni-balicky/



Dostupnost produktů se může lišit. Použité obrázky jsou ilustrativní.
Vybrané vánoční potraviny najdete i na www.rohlik.cz .
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Vánoční potraviny

Vánoce procházejí i žaludkem
1/ Vypeckované datle plněné ořechy a ovocem, 429 Kč
2/ Směs ořechů obalených v čokoládě, 109,90 Kč
3/ Sváteční postavičky Ombles, 199,90 Kč 
4/ Olivový olej (97 %) se sušeným česnekem, chilli  
 papričkami a přírodními aromaty, 349 Kč 
 Olivový olej (96 %) s kandovanou citrónovou  
 kůrou, sušeným rozmarýnem a přírodními  
 aromaty, 329 Kč
5/  Bramborové lupínky, 69,90 Kč
6/  8 florentýnek se švýcarskou zkaramelizovanou  

bílou čokoládou, 149,90 Kč 
7/ Lanýže z belgické hořké čokolády posypané  
 kakaem, 159,90 Kč, Veganské čokolády plněné  
 slaným karamelem, 219 Kč
8/  Prosecco, Vánoční edice, 329 Kč,
 Ginový likér s mandarinkovou příchutí,  
 s jedlým zlatým listem, 699 Kč
9/ Plechovky s máslovými sušenkami, 269 Kč
10/ Bonbony Percy Pig, 69,90 Kč
11/  Sycený alkoholický nápoj ze směsi bílého vína, 

trnkového ginu a koncentrovaného lesního 
ovoce, 189,90 Kč
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Dárková 
karta
M&S

 
Ideální dárek  

pro jakoukoliv 
příležitost.  

 
Vyberte si  

design obálky  
a nabijte kartu  

na zvolenou částku  
v kterékoliv  

naší prodejně.

Dárkové karty
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Vybrané oblečení na

Základní kousky a vybraná kosmetika na

Oblečení a doplňky do domácnosti na e-shopu 
www.marksandspencer.cz

Vybrané potraviny,  
základní kousky oblečení  
a vybraná kosmetika na

Kde všude  nás najdete?



12

Více informací na marksandspencerstyle.cz/msklub

Mobilní aplikace M&S s aktuálním přehledem 
Vašich bodů, výhod a nákupů

Nejbližší 
prodejny M&S

Karta M&S se všemi 
body ve vašem mobilu

Přehled slev, akcí  
a peněžních kuponů

Nejnovější trendy 
a módní tipy

Inspirativní recepty  
a další užitečné  

informace

Sbírejte body za každý 
nákup na e-shopu  

i na rohlik.cz.

Stačí přidat číslo  
věrnostní karty M&S  
do vašeho profilu.
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