
Hledáte inspiraci na vánoční dárky? Nevíte jaký vánoční dárek vybrat 
pro své blízké? Nechte se inspirovat vánoční nabídkou, kterou jsme 
pro vás ušili přímo na míru. V katalogu „Vánoční inspirace“ naleznete 
zajímavý výběr produktů s velice příjemnými cenami a dárky.

Vánoční inspirace je určena pro zákazníky VPN Family. Akční nabídka platí od 1. listopadu do 21. prosince 2011 nebo 
do vyprodání zásob.  Více na http://www.family-eshop.cz/ 

Vánoční inspirace



Nikon Coolpix S3100

Kodak digitální fotorámeček P750

Garmin nüvi 40 ČR Lifetime

Gigaset C590

Štíhlý design

Jednoduché ovládání

Super cena

Rodinný telefon

2.790,–

1.804,–

1.542,–

1.099,–

Fotoaparát COOLPIX S3100 je dostatečně štíhlý, aby se vešel do každé kapsy a je tak perfektním 
doplňkem pro každého, kdo chce stylově pořizovat snímky a videosekvence ve vysokém 
rozlišení. Fotoaparát má jednoduché ovládání, rozlišení 14 Mpx, 5x zoom, LCD 2,7“.

Kodak Easyshare P750 nabízí vynikající obrazové vlastnosti kombinované 
s jednoduchým ovládáním. Je vybaven inteligentním systémem napájení, který jej 
automaticky vypíná, když nejste poblíž.

Garmin nüvi 40 ČR Lifetime je nejlevnější širokoúhlá navigace s doživotní 
bezplatnou aktualizací silniční mapy ČR. Přístroj zvládá navigování včetně 
asistenta řazení do jízdních pruhů či náhledy křižovatek.

Rodinný domácí bezdrátový telefon Siemens Gigaset C590 nabízí velký barevný TFT 
displej – nejlepší ve své třídě, snadno ovladatelné moderní uživatelské rozhraní a vynikající 
kvalitu zvuku s HSP. 

Dárek
4GB karta Lexar



Nokia C2-02

Nokia X3-02

Nokia C5-03

Nokia C2-01

Doporučujeme:

Dárek
hrnek Nokia

Dárek
lyžařské brýle

Dárek
batoh Nokia

Dárek
hodinky

Doporučujeme:

Doporučujeme:

Doporučujeme:

370,–

329,–

432,–

370,–

300,–

82,–

82,–

288,–

Stylový telefon

Štíhlý design

Elegantní design

Jednoduché ovládání

2.175,–

3.303,–

3.698,–

1.837,–

Nokia C2-02 zaujme své uživatele 
především výsuvnou konstrukcí 
v kombinaci s 3“ dotykovým displejem. 
Telefon má fotoaparát s rozlišením 2Mpx, 
slot pro paměťové karty microSDHC. 
Můžete poslouchat FM rádio či hudbu, 
kterou si do telefonu nahrajete.

Nokia X3-02 patří mezi velice slušně 
vybavené telefony, disponuje dotykovým 
displejem s rozměrnou hardwarovou 
klávesnicí. Design telefonu je velice štíhlý 
s nízkou hmotností. Ovládání telefonu je 
velice jednoduché.

Nokia C5-03 je levnější smartphone, který 
je určen pro méně náročné uživatele. 
Kromě elegantního designu zaujme 
vestavěnou Wi-Fi a podporou 3G včetně 
rychlých HSDPA. Nechybí ani GPS modul 
doplněný elektronickým kompasem 
a hlasovou navigací zdarma. Telefon má 
3,2“ dotykový displej, 5MPx fotoaparát 
a kvalitní zpracování.

Nokia C2-01 zaujme svým designem 
a nabízí slušný displej. Komunikujte online 
nebo si dopisujte s přáteli emailem. 
Můžete si prohlížet internetové stránky 
a stejně tak snadno pořizovat snímky 
a videa skvělým 3,2Mpx fotoaparátem.



Samsung S5230 Star 

Samsung Galaxy Ace

Samsung Galaxy S II

Samsung Nexus S

Doporučujeme:

Dárek
pouzdro
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Doporučujeme:
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165,–
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Folie na 
displej

415,–

209,–

154,–

426,–

Folie na 
celé tělo

668,–

193,–

Nízká cena

Vynikající rychlost

Pro náročnější uživatele

Pro milovníky Google

1.803,–

5.526,–

12.708,–

6.902,–

Stylový Samsung S5230 Star ohromí velkým 
dotykovým displejem o rozlišení WQVGA 
a velmi nízkou cenou. Telefonu nechybí 
ani 3Mpx fotoaparát, který pořídí i videa 
v rozlišení QVGA. Multimediální Samsung 
S5230 Star má elegantní design a skvělé 
funkce za velmi nízkou cenu!

Samsung Galaxy Ace je velmi elegantní 
přístroj s operačním systémem Android 2.2 
Froyo, který vyniká svou rychlostí. Telefon 
podporuje připojení k datovým sítím 3G, 
Wi-Fi. Dále je vybaven 5Mpx fotoaparátem 
s autofocusem, přehledným 3,5 palcovým 
displejem. Telefon je vhodný pro náročnější 
uživatele.

Galaxy S II je v současné době jedním 
z nejlépe vybavených telefonů na trhu. 
Telefon používá operační systém Android 
2.3. Dále je vybaven kvalitním 4,3“ Super 
AMOLED Plus displejem, 8 Mpx fotoaparátem 
s možností záznamu full HD videa.  

Samsung Nexus S je smartphone 
s nekompromisní výbavou, který vás překvapí 
ve všech směrech. Na 4“ displeji se super 
Clear LCD technologií můžete vychutnat ten 
nejlepší obraz. Telefon nabízí operační systém 
Android 2.3 Gingerbread, 5Mpx fotoaparát.



Sony Ericsson Xperia Mini

Sony Ericsson TXT

Sony Ericsson Xperia Neo V

Sony Ericsson W100
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Malé rozměry

Snadné psaní SMS, emailů

Elegantní design

Hudební telefon

3.694,–

1.995,–

6.022,–

1.284,–
S

DD

Sony Ericsson Xperia Neo V je špičkový smartphone vyšší třídy 
vybavený operačním systémem Android 2.3 a řadou moderních 
funkcí a technologií. Na první pohled nás telefon zaujme svým 
elegantním designem a rozměrným displejem s podporou 
technologie Bravia Mobile převzatou z LCD televizorů značky Sony. 

Sony Ericsson Spiro je hudební telefon výsuvné konstrukce, který 
je vybaven podporou microSD karet až do kapacity 16GB. 2MPx 
fotoaparátem můžete pořizovat fotografi e a videa. Můžete také 
snadno komunikovat s přáteli třeba přes sociální síť Facebook.

Sony Ericsson Xperia Mini je nová generace miniaturního 
smartphonu, který vás okouzlí svým 3 palcovým displejem, 1GHz 
procesorem a novou verzí Androidu 2.3. 5MPx fotoaparát vám 
umožní pořizovat nádherné snímky, které můžete snadno sdílet.

Sony Ericsson TXT je telefon určený především všem písálkům 
textových zpráv a emailů. Je vybaven plnohodnotnou QWERTY 
klávesnicí, která umožní psát snadno a rychle. Připojte se na 
Facebook, Twitter, poslouchejte hudbu nebo FM rádio.




