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Milý Ježiško… 
... darčeky, ktoré potešia



Milý Ježiško…
Čím potešiť kamarátku, 
mamu, kolegyňu?
Kabelka je vždy dobrá voľba!

model 41003108
19,99 €

model 42004604
19,99 €

model 41104152
39,99 €



Milý Ježiško…
Papuče alebo klasika pre mužov 
i ženy, ktorá neomrzí 
Komu darujete domáce pohodlie?

model 16601056
10,99 €

model 16405530
19,99 €

model 16415520 
24,99 €

ONLINE  
EXCLUSIVE



Milý Ježiško…
Nohy v teple
I Ježiško si myslí, že darovať obuv 
je dobrý nápad.

model 11115040
39,99 €

model 11153130
44,99 €

model 11115184
39,99 €



Milý Ježiško…
Ktorý z doplnkov by pod stromčekom  
potešil vás, milí páni?

model 41503078
14,99 €

model 42002644
14,99 €

model 41403159
22,99 €



Milý Ježiško… 
... darčeky, ktoré potešia
Zimné obdobie je spojené s Vianocami, ktoré 
už pomaly klopú na dvere. Urobte radosť sebe 
alebo niekomu inému. V našich predajniach 
Deichmann si každý príde na svoje.    
 
Stálice zimnej kolekcie? Jednoznačne čižmy. 
ČIŽMY: Ťažko by ste hľadali obuv, ktorá lepšie 
vystihuje zimné obdobie. Klasické čižmy pod 
kolena vás nielen zahrejú, ale taktiež vám 
vyčarujú štíhle nôžky, a to vďaka rovnej sáre, 
širokým podošvám alebo detailom v podobe 
šnurovania či praciek.  
KABELKY: Štýlové a funkčné, presne to sú 
prívlastky, ktoré vystihujú nové modely kabeliek. 
Či už dávate prednosť skôr športovému alebo 
elegantnému štýlu, nové shoppery, kabelky cez 
rameno i batohy sú multifunkčné a podtrhnú 
každý outfit. 

Lámete si hlavu nad tým, čo nadeliť svojim 
blízkym pod stromček, alebo sa bojíte, že sa 
s výberom darčeka netrafíte do vkusu? Darujte 
darčekovú kartu Deichmann, ktorú si môžete 
nechať vystaviť na ľubovoľnú čiastku  
na všetkých našich predajniach.
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