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Přílohy 

Bazoš.cz 

Příloha č. 1  NOVÉ - dámská funkční mikina na zip - velikost s nebo L1 

Česká výroba! Zahřej se při cvičení či běhu funkční mikinou... Skvěle doplní tvůj fitness 

outfit. Trendy dámská mikina na zip s dlouhým rukávem a prošívanou kapucí je ideální pro 

veškeré sportovní aktivity. Využijete na trénink, běh, fitness, jógu, turistiku … na boku 

ve švech praktické kapsy pro uložení drobností. Funkční materiál: 100% PES Cena 299,- Kč 

+ 58,- Kč pošta při platbě předem (doporučeně). Podívejte se na moje další inzeráty :) 

Obrázek 1: Bazoš.cz 

 

 

  

                                                            
1 Dostupné z https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90364004/NOVE-damska-funkcni-mikina-na-zip-velikost-S-

nebo-L.php  

https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90364004/NOVE-damska-funkcni-mikina-na-zip-velikost-S-nebo-L.php
https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90364004/NOVE-damska-funkcni-mikina-na-zip-velikost-S-nebo-L.php
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Příloha č. 2  maxi šaty2 

Neměním, vice foto neposkytuji  

prsa 32 - 50 délka je 128 vel s - M pomerte  

koukněte do katalogu vše levné !!!  

v případě zájmu rovnou adresku - posta 60 

Příloha č. 3  Nové dámské dlouhé šaty3 

Úplně nové dámské dlouhé šaty s visačkou. Velikost: S/M. Jsou dost elastické. Doprodej 

z kamenného obchodu 

Příloha č. 4 NOVÁ Letní Bílá Šifonová TUTU Sukně 34-38 Společenská4 

Prodám tuto krásnou, bílou sukní. 

ZCELA NOVÁ 

Velikost- 34-36 

Barva je sněhově bílá (na některých fotkách má nádech do fialova, ve skutečnosti je bílá) 

Ideální na léto, společenské akce, svatbu, dovolenou… 

Sukně sedí v pase, není boková, pas lehce pruží. 

Je vyrobena z velmi kvalitního šifonu, má elastickou podšívku, která je mini a svrchní šifon 

je delší, sedí opravdu krásně.  

Délka-64cm 

  

                                                            
2 Dostupné z https://www.vinted.cz/damske-obleceni/maxi-saty/22092989-maxi-saty  

3 Dostupné z https://www.vinted.cz/damske-obleceni/maxi-saty/17355907-nove-damske-dlouhe-saty  

4 Dostupné z https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90591778/NOVA-Letni-Bila-Sifonova-TUTU-Sukne-34-38-

Spolecenska.php  

https://www.vinted.cz/damske-obleceni/maxi-saty/22092989-maxi-saty
https://www.vinted.cz/damske-obleceni/maxi-saty/17355907-nove-damske-dlouhe-saty
https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90591778/NOVA-Letni-Bila-Sifonova-TUTU-Sukne-34-38-Spolecenska.php
https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90591778/NOVA-Letni-Bila-Sifonova-TUTU-Sukne-34-38-Spolecenska.php
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Příloha č. 5  Vánoční svetry Santa s pivem - Pudink s čepicí5 

Vánoční svetry jsou moderní, krásné a drahé, nabízím za velmi slušnou cenu 

bezvadný stav!!! Párkrát nošeno. 

č.3. tmavě zelený Vánoční svetr Santa 3D! výborný stav, délka 68cm, šíře 45cm, max.šíře 

60cm, 499kč. 

5. svetr s čepicí krásný, nenošený, délka 70cm, šíře pasu 44cm v klidu, čepice obvod 

v klidu!! 52cm, pouze jako komplet, čepice je stejně jako svetr hnědá s černými puntíky 

na fotce není moc vidět. 499kč. 

+ poštovné. Platba předem na účet, na dobírku neposílám. 

Příloha č. 6  Značkové oblečení- výborný stav - TOP6 

Prodám široký sortiment moderního oblečení, málo nošeného a ve velmi dobrém stavu. 

Jeansy, trička, halenky, svetry, šaty, pásky, kalhoty, kožená bunda. Značky Orsay, Promod, 

Lindex,Reserved, Tally Weijl, Denny Rose, HM, Guess, Takko. Vše velikost XS/S.Celkem 

přes 40 položek, seznam ráda zašlu na vyžádání :) 

Příloha č. 7   LUX.NOVÝ OVERAL MELA LONDON  

S KRAJK.ŽIVŮTKEM 14/427 

Nádherný overal MELA LONDON ,NOVÝ S VISAČKOU, mat. pes+el, živůtek bílý pošitý 

černou krajkou, na a ZD zip.pod pasem kapsy v bočním švu. vel.44 sedí na 42 míry 

se přizpůsobí,látka je pružná.Je nádherný 

d 145/75; šířka v podpaží 50-53; pas 40-45; boky 51-56 

  

                                                            
5 Dostupné z https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90759854/Vanocni-svetry-Santa-s-pivem-Pudink-s-cepici.php  

6 Dostupné z https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90067861/Znackove-obleceni-vyborny-stav.php  

7 Dostupné z https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90764116/LUXNOVY-OVERAL-MELA-LONDON-S-

KRAJKZIVUTKEM-1442.php  

https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90759854/Vanocni-svetry-Santa-s-pivem-Pudink-s-cepici.php
https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90067861/Znackove-obleceni-vyborny-stav.php
https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90764116/LUXNOVY-OVERAL-MELA-LONDON-S-KRAJKZIVUTKEM-1442.php
https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90764116/LUXNOVY-OVERAL-MELA-LONDON-S-KRAJKZIVUTKEM-1442.php
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Příloha č. 8 znac.nove sako Blazek8 

prod.nove nenosene pan.sako luxus.znacky Blazek,vel.54,jemny lehky italsky materiál 

latky.puv.7600,nyni jen za 3500/nevhodny darek/odber u me praha. 

Příloha č. 9 Prodám 2 spol.šaty - TOP9 

1.šaty růžové barvy s míry přes boky 85cm ,pas 69cm na výšku 162cm... 2.šaty vínové barvy 

krátké s velikostí 36-38.Oboje šaty jsou vzadu na šněrování. Cena je za oboje šaty... 

Příloha č. 10 Jeans šortky10 

Šortky zn. ZANA.DI JEANS s pružným páskem, 4 kapsami,vel. 8: pas 62cm, boky 90 cm, 

délka 25 cm. Výborný stav. 

Příloha č. 11 ŠORTKY ZNAČKY BENNETON11 

Nabízím luxusní dámské sortky značky benneton, velikost 38. Rozměry viz fotky. Kalhoty 

jsou minimálně nošení, jako nové!! Připravené k odeslání!! Osobnímu předání. Původní cena 

799kc. 

Příloha č. 12  KRAŤASOVÝ OVERAL VEL.XXL/XXXL12 

minim.nošeno,pěkný stav,příjemný lehký materiál,nad prsy guma šíře 82-120cm,přes prsa  

112-128cm,délka overalu vepředu 63cm,vzadu trochu delší 69cm,v pase na stažení,po 

stranách kapsy,cena 160 kč+28 kč pošta 

Příloha č. 13  Sukně PRIMARK13 

Dovežená z Primarku,nová,nenošená,velikost 44 

  

                                                            
8 Dostupné z https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90758204/znacnove-sako-Blazek.php  

9 Dostupné z https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90593008/Prodam-2-spolsaty.php  

10 Dostupné z https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90764970/Jeans-sortky.php  

11 Dostupné z https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90764203/SORTKY-ZNACKY-BENNETON.php  

12 Dostupné z https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90760833/KRATASOVY-OVERAL-VELXXLXXXL.php   

13 Dostupné z https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90770286/Sukne-PRIMARK.php   

https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90758204/znacnove-sako-Blazek.php
https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90593008/Prodam-2-spolsaty.php
https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90764970/Jeans-sortky.php
https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90764203/SORTKY-ZNACKY-BENNETON.php
https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90760833/KRATASOVY-OVERAL-VELXXLXXXL.php
https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90770286/Sukne-PRIMARK.php
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Příloha č. 14  nová,riflová sukně14 

zn.Redstar,vel.38/40,zeštíhlující,hezká 

Příloha č. 15  Krasna kvetovana letni sukne Ladia Chic vel.4615 

Krasna kvetovana letni sukne Ladia Chic vel.46. Prijemny material, krasna barevna 

kombinace, hezky strih v pase gumicka. Rozmery jsou cca: pas 43-53 cm, boky 60 cm, delka 

77 cm. Perfektni stav. 

Příloha č. 16  NOVÁ -ZNAČKOVÁ DÁMSKÁ SUKNĚ - F@F16 

PRODÁM NOVOU KRÁSNOU LETNÍ SUKNI.  

ZNAČKA - F@F.  

VELIKOST 16/EUR 44  

V PASE NA GUMU.  

OBVOD V PASE 43 X 2 - BEZ NATAŽENÉ GUMY.  

MRKNĚTE NA DALŠÍ MOJE NABÍDKY.  

POŠTOVNÉ 40 Kč.  

                                                            
14 Dostupné z https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90767617/novariflova-sukne.php   

15 Dostupné z https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90767072/Krasna-kvetovana-letni-sukne-Ladia-Chic-

vel46.php  

16 Dostupné z https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90760809/NOVA-ZNACKOVA-DAMSKA-SUKNE-FF.php  

https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90767617/novariflova-sukne.php
https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90767072/Krasna-kvetovana-letni-sukne-Ladia-Chic-vel46.php
https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90767072/Krasna-kvetovana-letni-sukne-Ladia-Chic-vel46.php
https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90760809/NOVA-ZNACKOVA-DAMSKA-SUKNE-FF.php
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Příloha č. 17  Dámská dlouhá letní sukně s oranžovými květy – Velikost  

UNI17 

Tato dlouhá dámská sukně z vás udělá doslova bohyni. Je vyrobena z příjemného materiálu, 

a tak ji na sobě nebudete ani cítit. Vzdušnost ji rozhodně nechybí, ba naopak. Budete si 

připadat jako víla obklopená květinami. K dispozici je ve velikosti UNI, jejíž rozměry 

naleznete níže v Popisu produktu. 

 

Popis produktu: 

 

Barva: vícebarevná, viz. Obrázek 

Materiál: šifon 

Velikost: UNI 

Pas: 66 - 100 cm, Délka: 80 cm 

Obsah balení: 1 x dámská sukně 

 

Původní cena: 899 Kč 

Cena po slevě: 399 Kč 

!!POŠTOVNÉ ZDARMA!! 

  

                                                            
17 Dostupné z https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90767062/Damska-dlouha-letni-sukne-s-oranzovymi-kvety-

Velikost-UNI.php  

https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90767062/Damska-dlouha-letni-sukne-s-oranzovymi-kvety-Velikost-UNI.php
https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90767062/Damska-dlouha-letni-sukne-s-oranzovymi-kvety-Velikost-UNI.php


133 
 

Příloha č. 18  Prodám šedou mikinu s potiskem18 

Prodám šedou, mikinu BENTER s kapucou, kapucu lze schovat do límce, nová, nenošená, 

pouze vypraná. 

 

velikost: M 

materiál: 95% bavlna, 5% elastan 

rozměry: dl. 61cm, š.45cm, dl. rukávů 66/52cm 

 

POŠTOVNÉ: 

Doporučená zásilka +60,-Kč 

Příloha č. 19  Mikiny s kapucí19 

Prodám šedou mikinu s kapucí zn. Hilfiger, vel.152, zelenou Tom Tailor vel.152 a tmavě 

modrou Tom Tailor vel.164. Cena za 1 ks 190,-Kč. 

Příloha č. 20  Vinove zavazovaci saty Forever 2120 

Vinove zavazovaci saty Forever 21, velikost XS/S (psana S, ale odpovida spise XS). Velmi 

pruzne, elasticke, prijemny zebrovany material na telo. 

Příloha č. 21  plesové šaty21 

prodám nové plesové šatičky velikost S až M úplně nové ještě s vysačkou :) cena 500 plus 

poštovné :) pište na email :) 

Příloha č. 22  letní šatičky22 

krásné letní šaty dlouhé velikost 40. cena 35O poštovné ZDARMA !!! pro bližší v info pište 

email :) 

                                                            
18 Dostupné z https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90768881/Prodam-sedou-mikinu-s-potiskem.php  

19 Dostupné z https://obleceni.bazos.cz/inzerat/89995082/Mikiny-s-kapuci.php  

20 Dostupné z https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90041672/Vinove-zavazovaci-saty-Forever-21.php  

21 Dostupné z https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90770365/plesove-saty.php  

22 Dostupné z https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90770061/letni-saticky.php  

https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90768881/Prodam-sedou-mikinu-s-potiskem.php
https://obleceni.bazos.cz/inzerat/89995082/Mikiny-s-kapuci.php
https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90041672/Vinove-zavazovaci-saty-Forever-21.php
https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90770365/plesove-saty.php
https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90770061/letni-saticky.php
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Příloha č. 23  Luxusní nové krásné šaty-vel. XXXL23 

Prodáme nové sexy,parádní šaty,dostala jsem je,ale jsou mi veliké,jinak bych je nedala,jsou 

opravdu překrásné.Vel.psaná XXXL.Míry na fotu,popř,přeměřím.krásné lehké,kvaltiní 

látka,Jedinečný kousek,nenechte si ho ujít. 

PC vysoká, ted: 689kč + pošta nebo osobní odběr Lučany n.Nisou. 

Příloha č. 24  NOVÉ Plavky Triola - podprsenka 75 G / kalhotky 8024 

NOVÉ plavky, vč. visaček!!! Krásné tyrkysové plavky, podprsenka s drobným vzorečkem. 

 

Popis od prodejce: 

Model plavek má tence vyztužené košíčky s T-švy a s kosticemi, které dokonale podepřou 

a upevní i velká ňadra v ideální výšce a zajistí přirozeně kulatý tvar prsou. Ramínka jsou 

délkově nastavitelná a vzadu odepínací. Nabízejí možnost uvázat je za krk. 

Kalhotky oblíbeného klasického střihu s vykrojenými nohavičkami opticky prodlouží nohy. 

Jsou vhodnou volbou pro každou postavu i velikost. 

 

Velikost: podprsenka 75G, kalhotky 80 

Značka: TRIOLA 

 

Poštovné a balné: dle tarifu ČP 

  

                                                            
23 Dostupné z https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90770319/Luxusni-nove-krasne-saty-vel-XXXL.php  

24 Dostupné z https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90759160/NOVE-Plavky-Triola-podprsenka-75-G--kalhotky-

80.php   

https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90770319/Luxusni-nove-krasne-saty-vel-XXXL.php
https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90759160/NOVE-Plavky-Triola-podprsenka-75-G--kalhotky-80.php
https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90759160/NOVE-Plavky-Triola-podprsenka-75-G--kalhotky-80.php
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Příloha č. 25  Luxusní dámské plavky s pásy -nové25 

Luxusní dámské plavky s pásy...Velice krásné a efektni..Odpovídá velikosti S/M 

Podprsenka je vystužená a je možno ji ještě více vyplnit vycpávkou..Velikost podprsenky 

A,B,C pas od 68 do 78cm Sama za sebe doporučuji, měla jsem dvoje, ale vyhrály to růžové, 

tak modré posílám dál :) 

Příloha č. 26  Guess bunda - TOP26 

Prodám pánskou koženou bundu ,guess ,velikost M 

Příloha č. 27  Svetr Yessica27 

Svetr Yessica Moc hezkej pastelovej pleteninovej svetr 34/36 s vetkanou zlatou nitkou.Svetr 

je velmi prijemnej na omak i na tele...hebouckej a mekkouckej.Cena 170kc+postovne. 

Příloha č. 28  kožený pásek zn.Punktura28 

délka 97,o ceně lze smlouvat 

Je to originál,žádnej takovej už neexistuje 

Příloha č. 29  Pánská vesta s kapsami - XXXL29 

4. XXXL Pánská oteplená NOVÁ vesta. Má mnoho prostorných kapes uzavíratelné 

na patenty,  

délka od krku 88 cm, šíře pod průramky 74 cm. Šíře průramku 34 cm. Cena 499kč.  

+ poštovné. 

 

Platba předem na účet. Na dobírku neposílám.  

 

Nebo OSOBNÍ ODBĚR. Podívejte se na mé další nabídky. 

                                                            
25 Dostupné z https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90698145/Luxusni-damske-plavky-s-pasy-nove.php  

26 Dostupné z https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90529203/Guess-bunda.php  

27 Dostupné z https://obleceni.bazos.cz/inzerat/89946178/Svetr-Yessica.php  

28 Dostupné z https://obleceni.bazos.cz/inzerat/88941723/kozeny-pasek-znPunktura.php   

29 Dostupné z https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90772348/Panska-vesta-s-kapsami-XXXL.php   

https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90698145/Luxusni-damske-plavky-s-pasy-nove.php
https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90529203/Guess-bunda.php
https://obleceni.bazos.cz/inzerat/89946178/Svetr-Yessica.php
https://obleceni.bazos.cz/inzerat/88941723/kozeny-pasek-znPunktura.php
https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90772348/Panska-vesta-s-kapsami-XXXL.php
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Příloha č. 30  satenove lodicky# znackovelodicky#Graceland#3930 

Překrásné elegantní černé lodičky z lesklého materiálu připomínající satén. Značka 

Graceland vhodné ke každé společenské příležitosti. Velikost 39. Délka vnitřní stélky 25 

cm, výška podpatku 9,5 cm. Vysoká pořizovací cena!Mrkněte i na další moje nabídky. Mám 

všechny druhy a velikosti šatů, tunik, topů, sukní, kalhot. Také podzimní a zimní bundy, 

kabátky a vesty. Při koupi tří a více věciček nabízím poštovné zcela ZDARMA 

Příloha č. 31  krásné šatičky31 

prodám krásné bílé šaty elegantní nebo na léto, velikost S cena 290 Kč poštovné 

ZDARMA !!! 

Příloha č. 32  kraťasy Tally Weijl 34/3632 

Nabizim zarive bile dzinove kratasky zn.TALLY WEIJL vel.34/36 ve velmi zachovalem 

stavu.Pas 39cm,delka od padu 23cm.Cena 145kc+postovne 

Příloha č. 33  plavečky s princeznami33 

Prodám plavky s princeznami. Vel 110/125  

Příloha č. 34  TOP - TUNIKA, vel. 38/4034 

Slabá, chladivá letní látka, vel. 38/40. Bezva stav. Pruží. Moc hezký výstřih ! 

Příloha č. 35  Sportovní kalhoty Alpin Pro35 

pas 78cm, délka 98cm, výborný stav. Cena 69,-. 

  

                                                            
30 Dostupné z https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90763853/satenove-lodicky-znackovelodickyGraceland39.php   

31 Dostupné z https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90770541/krasne-saticky.php  

32 Dostupné z https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90768602/kratasy-Tally-Weijl-3436.php   

33 Dostupné z https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90551058/plavecky-s-princeznami.php    

34 Dostupné z https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90774046/TOP-TUNIKA-vel-3840.php   

35 Dostupné z https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90774390/Sportovni-kalhoty-Alpin-Pro.php   

https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90763853/satenove-lodicky-znackovelodickyGraceland39.php
https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90770541/krasne-saticky.php
https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90768602/kratasy-Tally-Weijl-3436.php
https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90551058/plavecky-s-princeznami.php
https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90774046/TOP-TUNIKA-vel-3840.php
https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90774390/Sportovni-kalhoty-Alpin-Pro.php
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Příloha č. 36  Kalhoty crivit vel.3636 

Prodám černé sportovní/domácí málo nošené kalhoty zn. crivit vel. S (délka 91cm). Pošta  

25,-Kč obyčejně. 

Příloha č. 37  HALENKY37 

Prodám nošené,ale pořád pěkné halenky,vel.M,kus 50kč  

Příloha č. 38  Nový dámský svetr –38 

Nový svetřík, pouze vypraný, zn. Miss Fiory, vel. M 

Cena 100 Kč 

Příloha č. 39  Lacoste svetr novy39 

Damsky kardigan novy original vel s nadcasovy kvalitni pc.4990kc 

Příloha č. 40  Pánské modré džíny40 

nošené, ale bez vad. Bez trhanců, úžší #jeans velikost 30/32, značka House 

  

                                                            
36 Dostupné z https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90735781/Kalhoty-crivit-vel36.php   

37 Dostupné z https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90769749/HALENKY.php  

38 Dostupné z https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90772041/Novy-damsky-svetr.php   

39 Dostupné z https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90702699/Lacoste-svetr-novy.php   

40 Dostupné z https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90758994/Panske-modre-dziny.php   

https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90735781/Kalhoty-crivit-vel36.php
https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90769749/HALENKY.php
https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90772041/Novy-damsky-svetr.php
https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90702699/Lacoste-svetr-novy.php
https://obleceni.bazos.cz/inzerat/90758994/Panske-modre-dziny.php
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eMimino.cz 

Příloha č. 41  Perfektné džíny/rifle pro frajera41  

Prodam úžasne dziny pro malého frajera. Uvedena vel. 92, ale jsou větší - 98-104 - delka 

od rozkroku 35cm. TOP STAV!!! 

Podivejte se i na moji dalsi nabidku, ušetrite na poštovném  

Obrázek 2: eMimino.cz 

 

Příloha č. 42  Cyklodres Northwave Skeleton42 

Pánský cyklistický dres Northwave Skeleton, velikost S pánská nebo dámská M, oblečený 

2×, bez známek používání. V zádové části 3 kapsičky. PC 1290,– 

  

                                                            
41 Dostupné z https://www.emimino.cz/bazar/perfektne-dzinyrifle-pro-frajera-1286117/   

42 Dostupné z https://www.emimino.cz/bazar/cyklodres-northwave-skeleton-1646954/   

https://www.emimino.cz/bazar/perfektne-dzinyrifle-pro-frajera-1286117/
https://www.emimino.cz/bazar/cyklodres-northwave-skeleton-1646954/


139 
 

Příloha č. 43  Sportovní růžové tílko + podprsenka Atmosphere vel. 843 

Tílko má všitou lehce vyztuženou podprsenku. 

Rozměry: šířka - 40 cm (od podpaží k podpaží) 

délka - 61 cm 

Výborný stav. 

Poštovné 50,– Kč 

Příloha č. 44  Podprsenka44  

Prodám hnědou podprsenku s puntíky vel.90C. V pěkném stavu, neposkozena. Cena 40kc. 

Příloha č. 45  Komplet, vel. 6845 

Růžový komplet, kabátek s kalhoty, kabátek s vyšitým obrázkem, zapínání na suchý zip, 

kalhoty v pase na gumu, výborný stav, 100% polyester. 

ROZMĚRY: kabátek D 27 cm, Š 29 cm, R 19 cm, kalhoty D 39 cm, P 22 cm 

ZNAČKA: SWEET TREASURES 

VELIKOST: 68 

POŠTOVNÉ a BALNÉ: 44 

Příloha č. 46  Ovarelek46 

Nunavy overalek velikost 68. Cena je bez postovneho a prefuriji platbu predem na ucet 

Příloha č. 47  Tepláky Next47 

Nové tepláky Next, s visačkou. Bohužel je ale popraskaný obrázek  

  

                                                            
43 Dostupné z https://www.emimino.cz/bazar/sportovni-ruzove-tilko-podprsenka-atmosphere-vel-8-1396591/   

44 Dostupné z https://www.emimino.cz/bazar/podprsenka-1644249/   

45 Dostupné z https://www.emimino.cz/bazar/komplet-vel-68-1227917/   

46 Dostupné z https://www.emimino.cz/bazar/ovarelek-1688481/   

47 Dostupné z https://www.emimino.cz/bazar/teplaky-next-1266614/   

https://www.emimino.cz/bazar/sportovni-ruzove-tilko-podprsenka-atmosphere-vel-8-1396591/
https://www.emimino.cz/bazar/podprsenka-1644249/
https://www.emimino.cz/bazar/komplet-vel-68-1227917/
https://www.emimino.cz/bazar/ovarelek-1688481/
https://www.emimino.cz/bazar/teplaky-next-1266614/
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Příloha č. 48  Dětské oteplovačky - Dívčí ( nové )48 

Dětské oteplovačky " WOLF " vel. 74 

Složení : 100% nylon,podšívka : 100% polyester 

ROZMĚRY: Délka vel. 74 : 46 cm, boky : 56 cm 

ZNAČKA: WOLF 

VELIKOST: 74 

Příloha č. 49  Tričko49 

nošené, najde se pár pidi flíčků 

Příloha č. 50  Tričko50 

nošené 

Příloha č. 51  Nová růžová čepička vel. 6251 

Nová, pouze vyprana. Šířka 16cm,výška 13,5cm. 

Příloha č. 52  Nové rukavičky pro novorozence52  

Nové, pouze vyprané 

Příloha č. 53  Nová bílá čepička pro novorozence53 

Nová, pouze vyprana. Šířka 16cm, výška 10cm 

Příloha č. 54  Nové body s hvězdičkami vel.5654 

Nové, pouze vyprané. 

Vel.56 Šířka 20,5cm, délka 31cm, Délka rukávu 20cm. 

                                                            
48 Dostupné z https://www.emimino.cz/bazar/detske-oteplovacky-divci-nove-676790/   

49 Dostupné z https://www.emimino.cz/bazar/tricko-1200819/   

50 Dostupné z https://www.emimino.cz/bazar/tricko-1390753/   

51 Dostupné z https://www.emimino.cz/bazar/nova-ruzova-cepicka-vel-62-1670822/   

52 Dostupné z https://www.emimino.cz/bazar/nove-rukavicky-pro-novorozence-1660356/   

53 Dostupné z https://www.emimino.cz/bazar/nova-bila-cepicka-pro-novorozence-1660359/   

54 Dostupné z https://www.emimino.cz/bazar/nove-body-s-hvezdickami-vel56-1660361/   

https://www.emimino.cz/bazar/detske-oteplovacky-divci-nove-676790/
https://www.emimino.cz/bazar/tricko-1200819/
https://www.emimino.cz/bazar/tricko-1390753/
https://www.emimino.cz/bazar/nova-ruzova-cepicka-vel-62-1670822/
https://www.emimino.cz/bazar/nove-rukavicky-pro-novorozence-1660356/
https://www.emimino.cz/bazar/nova-bila-cepicka-pro-novorozence-1660359/
https://www.emimino.cz/bazar/nove-body-s-hvezdickami-vel56-1660361/
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Příloha č. 55  Růžové semišové polodupacky55 

Nové, pouze vyprané. Neunosili jsme. 

Uvedená velikost 80 

Délka 45cm Šířka v pase 22,5cm 

Příloha č. 56  Dupačky (vel.80)56 

Měli jsme na sobě jen 1×. Bez vad. 

Celková délka - 61cm. 

Příloha č. 57  Šatičky57 

Prodám dívčí kárované šatičky, vzadu na zip, vpředu mašlička. 100% bavlna. Značka 

Eurobaby DETEX. Velikost 80. 

Nové, nenošené, pouze vyprané. 

Osobní odběr Karviná, Praha nebo zasílám Českou poštou. 

Příloha č. 58  Šatičky58 

Uplně nové šaty z F&F Tesco. Odstřiženy cedulky ale na nošení nedošlo. 

Příloha č. 59  Kratásky59 

Kratásky či jako 3/4 legínky pěkný stav jak nové. 

Příloha č. 60  Kraťásky60 

Nabízím velice slušivé kraťásky. drobný chloupek od praní . 100% bavlna velmi příjemné. 

+pošta velikost píši miminkovská , ale mi nosily dlouho … byli pořád akorát kratásky.  

                                                            
55 Dostupné z https://www.emimino.cz/bazar/ruzove-semisove-polodupacky-1585119/   

56 Dostupné z https://www.emimino.cz/bazar/dupacky-vel80-1576413/  

57 Dostupné z https://www.emimino.cz/bazar/saticky-876295/  

58 Dostupné z https://www.emimino.cz/bazar/saticky-1667176/   

59 Dostupné z https://www.emimino.cz/bazar/kratasky-1464858/   

60 Dostupné z https://www.emimino.cz/bazar/kratasky-485355/   

https://www.emimino.cz/bazar/ruzove-semisove-polodupacky-1585119/
https://www.emimino.cz/bazar/dupacky-vel80-1576413/
https://www.emimino.cz/bazar/saticky-876295/
https://www.emimino.cz/bazar/saticky-1667176/
https://www.emimino.cz/bazar/kratasky-1464858/
https://www.emimino.cz/bazar/kratasky-485355/
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Příloha č. 61  Prodám teplákový overal Next61 

vel. 6-9M, modré barvy. 

Příloha č. 62  Prodám manžestrové kalhoty62 

vel. 6M, barva tmavě modrá. 

Příloha č. 63  Prodám teplejší overal značky Fixoni63 

materiál jako teplákovina s chloupkem. Velikost 68. Je skoro jako nový. Zapínání na zip. 

Příloha č. 64  Zateplená šusťákovka64 

Zateplené šusťákové kalhoty a bunda. označená velikost je 92-98, ale bundičku jsme nosili 

dříve. Kalhoty nejsou nošené vůbec, moje dítě bylo hodně hubené a padaly. Kapuce se dá 

od bundy odepnout a bohužel jedno poutko je utržené, lehce si našijete nové. Jinak moc 

pěkný stav. 

Příloha č. 65  Zateplený komplet65 

Prodám zatepelný komplet Disney Medvídek Pú zakoupený v CA. Vel.86. Nošené jako 

sváteční, bez fleků a dírek. Lehounký žmolík na podšívce od praní. 

Příloha č. 66  Háčkované čepičky66  

Velikost asi 3 měsíce až 1 rok. Zdarma k jakékoliv objednávce. 

Příloha č. 67  Beranice67 

Husta beranice velikost tak na pul rocni mimco. Cena je bez postovneho a prefuriji platbu 

predem na ucet. 

                                                            
61 Dostupné z https://www.emimino.cz/bazar/prodam-teplakovy-overal-next-1583169/   

62 Dostupné z https://www.emimino.cz/bazar/prodam-manzestrove-kalhoty-1583166/   

63 Dostupné z https://www.emimino.cz/bazar/prodam-teplejsi-overal-znacky-fixoni-1535541/   

64 Dostupné z https://www.emimino.cz/bazar/zateplena-sustakovka-1660631/   

65 Dostupné z https://www.emimino.cz/bazar/zatepleny-komplet-1481640/   

66 Dostupné z https://www.emimino.cz/bazar/hackovane-cepicky-1616765/   

67 Dostupné z https://www.emimino.cz/bazar/beranice-1688486/   

https://www.emimino.cz/bazar/prodam-teplakovy-overal-next-1583169/
https://www.emimino.cz/bazar/prodam-manzestrove-kalhoty-1583166/
https://www.emimino.cz/bazar/prodam-teplejsi-overal-znacky-fixoni-1535541/
https://www.emimino.cz/bazar/zateplena-sustakovka-1660631/
https://www.emimino.cz/bazar/zatepleny-komplet-1481640/
https://www.emimino.cz/bazar/hackovane-cepicky-1616765/
https://www.emimino.cz/bazar/beranice-1688486/
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Příloha č. 68  Beranice ušanka68 

Na 2-3 roky 

Příloha č. 69  Svatební šaty69  

Prodám krásné svatební šaty champagne, vel. 36 - 38, na zádech šněrovačka. Šaty variabilní, 

lze k nim přidat bolerko (není součástí prodeje), jinou barvu stuhy, či bez stuhy. Šaty jsou 

velice příjemné, pohodlné, dobře sedí, nejsou těžké. 

Příloha č. 70  Svatební šaty70 

Prodám krásné svatební šaty, šité na míru, velikost 36-38, čisté, nezničené. V pase mají 

stříbrný pásek, výstřih dokulata, spadají na ramena, vzadu výstřih do V, těsně nad 

podprsenku. Výška postavy 164cm, klidně může být i na vyšší postavu. 

Příloha č. 71  Svatební šaty71 

Prodám nové svatební šaty velikost 34-38. Vzadu na šněrovacku 

Příloha č. 72  Svatební šaty72 

Prodám svatební šaty velikost univerzální bolérko k tomu zdarma 

Příloha č. 73  Svatební šaty73 

Svatební šaty vel. 38 

Prodám krásné tylové svatební šaty zn, Natali. Vzadu na zip a šněrování a díky tomu lze šaty 

nosit i při velikosti 36 - 40. Barva bílá. Krásně zdobený korzet. Šaty jsou lehoučké a mají 

hodně vrstev tylu. Královské svatební šaty mají širokou tylovou sukni a pevně vyztužený 

korzet. 

                                                            
68 Dostupné z https://www.emimino.cz/bazar/beranice-usanka-733857/  

69 Dostupné z https://www.emimino.cz/bazar/svatebni-saty-1389353/   

70 Dostupné z https://www.emimino.cz/bazar/svatebni-saty-1675552/  

71 Dostupné z https://www.emimino.cz/bazar/svatebni-saty-1683127/  

72 Dostupné z https://www.emimino.cz/bazar/svatebni-saty-1650349/  

73 Dostupné z https://www.emimino.cz/bazar/svatebni-saty-1679854/   

https://www.emimino.cz/bazar/beranice-usanka-733857/
https://www.emimino.cz/bazar/svatebni-saty-1389353/
https://www.emimino.cz/bazar/svatebni-saty-1675552/
https://www.emimino.cz/bazar/svatebni-saty-1683127/
https://www.emimino.cz/bazar/svatebni-saty-1650349/
https://www.emimino.cz/bazar/svatebni-saty-1679854/
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Příloha č. 74  Svetriky74 

2 svetriky velikost 3-6M. Cena je bez postovneho a prefuriji platbu predem na ucet. 

Příloha č. 75  Dámské šaty75 

Prodám tyto hnědé šaty, velikost není uvedena, ale řekla bych tak 42. Stříbrné zdobení je 

na krajích poničené, šikovná paní si je určitě opraví. Chybí k nim pásek. Jinak pěkný stav, 

byly oblečeny pouze jednou. 

Příloha č. 76  Damske saty76 

Nova originalni moda v cr zatim neznama, nove saty velikost L sedi krasne i na M, kvalitni 

a prijemny material 

Příloha č. 77  Dámské šaty77  

dámské šaty,velikost L, mírně pružný materiál 

Příloha č. 78  Sukně78  

Sukně kupovaná v Kiku, nošená asi dvakrát loni, teď jsem zhubla a je mi velká. Velmi hezký 

stav, velikost 44. Délka 45 cm, šířka 46 cm. 

Příloha č. 79  Sukně79 

Nenošené 

Příloha č. 80  Triko LOVE80 

Bez vad, moc pěkné. Velikost 92-98. 

  

                                                            
74 Dostupné z https://www.emimino.cz/bazar/svetriky-1688508/   

75 Dostupné z https://www.emimino.cz/bazar/damske-saty-823132/   

76 Dostupné z https://www.emimino.cz/bazar/damske-saty-1679798/   

77 Dostupné z https://www.emimino.cz/bazar/damske-saty-1502885/   

78 Dostupné z https://www.emimino.cz/bazar/sukne-1406680/   

79 Dostupné z https://www.emimino.cz/bazar/sukne-1643698/   

80 Dostupné z https://www.emimino.cz/bazar/triko-love-1408737/   

https://www.emimino.cz/bazar/svetriky-1688508/
https://www.emimino.cz/bazar/damske-saty-823132/
https://www.emimino.cz/bazar/damske-saty-1679798/
https://www.emimino.cz/bazar/damske-saty-1502885/
https://www.emimino.cz/bazar/sukne-1406680/
https://www.emimino.cz/bazar/sukne-1643698/
https://www.emimino.cz/bazar/triko-love-1408737/
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Vinted.cz 

Příloha č. 81  Business pouzdrové šedé šaty se stuhou81 

Pouze dvakrát na sobě, business šaty vel. 36, hodně dlouhá černá saténová stuha v pase. 

Moc krásné, bez známek nošení, s podšívkou. 

Obrázek 3: Vinted.cz 

 

 

Příloha č. 82  Bílé saty Zara 3682 

Krasne saty kupivane tady ale bohuzel mi nesedí. Budou sedet 36-38, moc pekne andělské 

😊. Jsou jako nove a mají spodnicka. Dělám úklid nahlédněte dale 👓👙👗👒🎒👖🌿 

  

                                                            
81 Dostupné z https://www.vinted.cz/damske-obleceni/formalni-saty/16963994-business-pouzdrove-sede-

saty-se-stuhou   

82 Dostupné z https://www.vinted.cz/damske-obleceni/letni-saty/21859634-bile-saty-zara-36   

https://www.vinted.cz/damske-obleceni/formalni-saty/16963994-business-pouzdrove-sede-saty-se-stuhou
https://www.vinted.cz/damske-obleceni/formalni-saty/16963994-business-pouzdrove-sede-saty-se-stuhou
https://www.vinted.cz/damske-obleceni/letni-saty/21859634-bile-saty-zara-36
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Příloha č. 83  Košilové šaty Michael Kors83 

Koupené zde, dovoluji si použít fotky od předchozí majitelky(finess). Bohužel v nich 

nevypadám tak jak jsem si představovala tak posílám dál. Velikost psaná 00. Já je neměla 

ani jednou a uživatelka párkrát, jako nové. Materiál je 97/ bavlna a 3/ elastan. 

Příloha č. 84  Krásné modré šaty Mohito84 

Nabízím krásné modré šaty s kytičkami bez ramínek. Mohito. Ani jednou nošené, ještě 

s visačkou. Dostala jsem je jako dárek. Původní cena 1299,-Kč. Nechám za 800. Jsem 

ochotna ještě slevit po domluvě. Bohužel mi v obchodě nevrátí peníze, tak proto je prodávám 

touto cestou. 

Příloha č. 85  černé pouzdrové business šaty Mango85  

Prodám černé šaty Mango - pouzdrové, ideální do práce, kolekce suit. Pevný, kvalitní 

materiál,drží tvar, podšívka. Měla jsem je pouze na jedné společenské události, proto uvádím 

nové. Délka 92cm, průramky 39cm. Zapínání na skrytý zip na zádech, hezky řasený dekolt. 

Původní cena 1890,-Kč. Prodávám bez pásku.  

#mango #mangosaty #businesssaty#business_women #pouzdorvesaty 

Příloha č. 86  Šedé šaty86  

Párkrát nošené, bez vad. Vzadu na zip, s rozparkem, se spodničkou. Prodávám, protože 

je už nezapnu . 

Rozměry: délka od ramene dolů 97 cm, od pasu dolů 62 cm, přes prsa 42 cm, v pase 37 cm. 

Více foto na požádání pošlu do zpráv.  

#business #primark #společenské #šaty   

  

                                                            
83 Dostupné z https://www.vinted.cz/damske-obleceni/letni-saty/21859787-kosilove-saty-michael-kors   

84 Dostupné z https://www.vinted.cz/damske-obleceni/saty-bez-raminek/21778850-krasne-modre-saty-mohito   

85 Dostupné z https://www.vinted.cz/damske-obleceni/formalni-saty/19552070-cerne-pouzdrove-business-

saty-mango   

86 Dostupné z https://www.vinted.cz/damske-obleceni/formalni-saty/21142357-sede-saty    

https://www.vinted.cz/predmety?search_text=%23mango
https://www.vinted.cz/predmety?search_text=%23mangosaty
https://www.vinted.cz/predmety?search_text=%23businesssaty
https://www.vinted.cz/predmety?search_text=%23business_women
https://www.vinted.cz/predmety?search_text=%23pouzdorvesaty
https://www.vinted.cz/predmety?search_text=%23business
https://www.vinted.cz/predmety?search_text=%23primark
https://www.vinted.cz/predmety?search_text=%23spole%C4%8Densk%C3%A9
https://www.vinted.cz/predmety?search_text=%23%C5%A1aty
https://www.vinted.cz/damske-obleceni/letni-saty/21859787-kosilove-saty-michael-kors
https://www.vinted.cz/damske-obleceni/saty-bez-raminek/21778850-krasne-modre-saty-mohito
https://www.vinted.cz/damske-obleceni/formalni-saty/19552070-cerne-pouzdrove-business-saty-mango
https://www.vinted.cz/damske-obleceni/formalni-saty/19552070-cerne-pouzdrove-business-saty-mango
https://www.vinted.cz/damske-obleceni/formalni-saty/21142357-sede-saty
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Příloha č. 87  pouzrové šaty do práce87 

pouzdrové společenské šaty do práce s páskem v pase a rozparkem. krásná hnědá barva. 

délka: 96 cm, šaty jsou hodně elastické, takže krásně kopírují postavu a přizpůsobí 

se jakémukoliv typu postavy. 

Příloha č. 88  Pruhovaný džíny88 

námořnický styl kalhot, zeštíhlující, materiál bavlna. lehce pruží. skinny uplý střih. 

ke kotníkům 

Příloha č. 89  balerínky mellisa světle růžová barva, provedení s krajkou89 

minimálně nošené balerínky, sandálky na 2 cm podpatku , klínku. barva: světle růžová, 

pudrová. provedení s krajkou uvnitř. PC:1700kč 

Příloha č. 90  černé sametové lodičky na vysokém podpatku90 

sametové exkluzivní lodičky na vysokém podpatku. kulatá špička a kožená stélka, nenošené, 

zcela nové, včetně originální krabice 

Příloha č. 91  3/4 leginy Nike running XS91 

Nenošené leginy Nike na běhání, psaná velikost S, ale odpovídá XS, proto jsem je nenosila, 

mají vyšší pas, šňůrku na stahování, pod koleny síťka, nad zadkem kapsa na drobnosti. 

Reflexní proužky. 

Příloha č. 92  červené tričko Hello Kitty92  

nové s visačkou, tenký pružný materiál, mírně vycpaný límec - asi duté vlákno, na rukávech 

kousek tylu - metalový styl 

                                                            
87 Dostupné z https://www.vinted.cz/damske-obleceni/formalni-saty/16195215-pouzrove-saty-do-prace   

88 Dostupné z https://www.vinted.cz/damske-obleceni/skinny-dziny/17452429-pruhovany-dziny   

89 Dostupné z https://www.vinted.cz/damske-boty/baleriny/17872964-balerinky-mellisa-svetle-ruzova-barva-

provedeni-s-krajkou   

90 Dostupné z https://www.vinted.cz/damske-boty/vysoke-podpatky/18369769-cerne-sametove-lodicky-na-

vysokem-podpatku   

91 Dostupné z https://www.vinted.cz/damske-obleceni/kratasy/16802917-34-leginy-nike-running-xs   

92 Dostupné z https://www.vinted.cz/deti/tricka-topy-a-bluzky/16546430-cervene-tricko-hello-kitty   

https://www.vinted.cz/damske-obleceni/formalni-saty/16195215-pouzrove-saty-do-prace
https://www.vinted.cz/damske-obleceni/skinny-dziny/17452429-pruhovany-dziny
https://www.vinted.cz/damske-boty/baleriny/17872964-balerinky-mellisa-svetle-ruzova-barva-provedeni-s-krajkou
https://www.vinted.cz/damske-boty/baleriny/17872964-balerinky-mellisa-svetle-ruzova-barva-provedeni-s-krajkou
https://www.vinted.cz/damske-boty/vysoke-podpatky/18369769-cerne-sametove-lodicky-na-vysokem-podpatku
https://www.vinted.cz/damske-boty/vysoke-podpatky/18369769-cerne-sametove-lodicky-na-vysokem-podpatku
https://www.vinted.cz/damske-obleceni/kratasy/16802917-34-leginy-nike-running-xs
https://www.vinted.cz/deti/tricka-topy-a-bluzky/16546430-cervene-tricko-hello-kitty
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Příloha č. 93  Kožené kozačky nad kolena93  

Jehlovy podpatek a platforma. Vzaty jednou do kina- nenoseny venku-proto udávám nové. 

Nikde nejsou osoupane, nenesou zadne známky nošení. PC byla opravdu vysoká. Koupelny 

v Itálii před 4 lety. Pro mě jsou moc vyzýváve, necítím se v nich. 

Příloha č. 94  Černý Kožený kabát ke kolenum, kožich94 

Kožený kabát z úsně. Ve výborném stavu, jako nový. Uvnitř saténová prošívaná podšívka. 

Okolo krku práva kožešina. 

Příloha č. 95  Originální holinky, gumáky Hunter95  

Krásné červené holinky matné, Odstín jasné červené (viz foto s krabicí). Velikost odpovídá  

39-40. Psaná velikost 39, Délka vnitřní vložky 25 cm podle oficiálních stránek Hunter. podle 

mne je tam ještě pul cenťáku místo, protože mám nohu velkou 25,3 cm a jsou přesně 

s normální ponožkou.  

Příloha č. 96  Crop-top s nápisem96 

Jako nové . 

Příloha č. 97  Cardigan new yourker97  

Hezkej šedo-černej cardigan  

Ma Kožený rukávy  

V dobrém stavu  

+poštovny 

  

                                                            
93 Dostupné z https://www.vinted.cz/damske-boty/kozacky/18082733-kozene-kozacky-nad-kolena   

94 Dostupné z https://www.vinted.cz/damske-obleceni/kabaty-a-bundy-dlouhe-kabaty/18080850-cerny-

kozeny-kabat-ke-kolenum-kozich   

95 Dostupné z https://www.vinted.cz/damske-boty/gumaky-a-holinky/18369606-originalni-holinky-gumaky-

hunter   

96 Dostupné z https://www.vinted.cz/damske-obleceni/tricka/17372803-crop-top-s-napisem   

97 Dostupné z https://www.vinted.cz/damske-obleceni/kardigany/16613645-cardigan-new-yourker   

https://www.vinted.cz/damske-boty/kozacky/18082733-kozene-kozacky-nad-kolena
https://www.vinted.cz/damske-obleceni/kabaty-a-bundy-dlouhe-kabaty/18080850-cerny-kozeny-kabat-ke-kolenum-kozich
https://www.vinted.cz/damske-obleceni/kabaty-a-bundy-dlouhe-kabaty/18080850-cerny-kozeny-kabat-ke-kolenum-kozich
https://www.vinted.cz/damske-boty/gumaky-a-holinky/18369606-originalni-holinky-gumaky-hunter
https://www.vinted.cz/damske-boty/gumaky-a-holinky/18369606-originalni-holinky-gumaky-hunter
https://www.vinted.cz/damske-obleceni/tricka/17372803-crop-top-s-napisem
https://www.vinted.cz/damske-obleceni/kardigany/16613645-cardigan-new-yourker
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Příloha č. 98  Top s krajkou Divided98  

Vel.S  

Délka i krajkou 58cm  

Šířka 51cm  

Materiál polyester/len, krajka bavlna/polyamid  

Lehce nopkaté, trochu melír(viz.foto), lehoučké, prosvítá  

Barva starorůžová  

Málo nošené, asi 2x vyprané, bez vad  

Pošta 54kč doporučeně  

#hm#hmtop#hmtricko #divided#dividedtop #topkrajka #tophm #topdivided #top36 

#tricko36  

Příloha č. 99 Černý zimní kabát z panenské vlny a kašmíru s hedvábnou 

podšívkou (baloňák)99 

Kabát od francouzské módní návrhářky Nicole Farhi, který má to nejluxusnější složení. 

Kabát je v minimalistické stylu a je krásně černý. PC okolo 20 000. Nošený, přirozené 

známky nošení. Vnitřní podšívka, má několik děr. Doporučuji nechat u krejčové vyměnit 

podšívku (700-1000,-). Složení: 90% virgin wool(panenská vlna), 10% cashmere(kašmír) 

a podšívka je 100%silk. Pošta v ceně. Vyměním jen za jiný extra kousek. Třeba za vlněnou 

pelerínu.Rozměry: délka od ramene dolů je 86cm a pak je univerzální, stahuje se páskem, 

nemá knoflíky. Je to krásnej baloňák. 

Příloha č. 100 Krasnej novej sexy overal H&M velikost 34100  

Nový, jen odstřižené cedulky. V předním díle zapínány na háčky. Příjemný na těle. 

                                                            
98 Dostupné z https://www.vinted.cz/damske-obleceni/tricka/21382136-top-s-krajkou-divided   

99 Dostupné z https://www.vinted.cz/damske-obleceni/zimni-kabaty/17811338-cerny-zimni-kabat-z-

panenske-vlny-a-kasmiru-s-hedvabnou-podsivkou-balonak  

100 Dostupné z https://www.vinted.cz/damske-obleceni/kratke-overaly/21942568-krasnej-novej-sexy-overal-

hm-velikost-34   

https://www.vinted.cz/damske-obleceni/tricka/21382136-top-s-krajkou-divided
https://www.vinted.cz/damske-obleceni/zimni-kabaty/17811338-cerny-zimni-kabat-z-panenske-vlny-a-kasmiru-s-hedvabnou-podsivkou-balonak
https://www.vinted.cz/damske-obleceni/zimni-kabaty/17811338-cerny-zimni-kabat-z-panenske-vlny-a-kasmiru-s-hedvabnou-podsivkou-balonak
https://www.vinted.cz/damske-obleceni/kratke-overaly/21942568-krasnej-novej-sexy-overal-hm-velikost-34
https://www.vinted.cz/damske-obleceni/kratke-overaly/21942568-krasnej-novej-sexy-overal-hm-velikost-34
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Příloha č. 101 Krataskovej overal101 

Krásnej, nám malej 

Příloha č. 102 disney overalek102  

vel 80 bez vad- na paradu #overalek #letnioveral #leto #disney # kratasy #kraťásky 

Příloha č. 103 Moderni asymetricky syte cerveny svetr103 

Delka 70 cm , pres prsa 64 cm, pres pas 57 cm. Vyfoceno na postave 170 88-58-95. Osobni 

predani v Praze zdarma, doporucena posta +60kc. #svetr #svetrik #lehky #perfektni 

#cerveny #moderni #asymetricky #stylovy # 

Příloha č. 104 pruhledné šaty104 

Neměním, vice foto neposkytuji  

pas max44 - na gumu , prsa 42 délka je 90  

koukněte do katalogu vše levné !!!  

v případě zájmu rovnou adresku - posta 60 

Příloha č. 105 Letní šaty 105 

Krásné letní šatičky, elastické, nenošené pouze zkoušené, velikost S-M, poštovné 75,- 

Příloha č. 106 Tunika/top s odhalenymi zady106  

Nabízím delší tričko/top/tuniku s uzasnym efektem odhalených zad. 

  

                                                            
101 Dostupné z https://www.vinted.cz/deti/miminka-holcicka/22067504-krataskovej-overal   

102 Dostupné z https://www.vinted.cz/deti/miminka-chlapecek/22091128-disney-overalek   

103 Dostupné z https://www.vinted.cz/damske-obleceni/svetry/20992376-moderni-asymetricky-syte-cerveny-

svetr   

104 Dostupné z https://www.vinted.cz/damske-obleceni/letni-saty/22024585-pruhledne-saty   

105 Dostupné z https://www.vinted.cz/damske-obleceni/letni-saty/17338550-letni-saty  

106 Dostupné z https://www.vinted.cz/damske-obleceni/tuniky/18505592-tunikatop-s-odhalenymi-zady  

https://www.vinted.cz/deti/miminka-holcicka/22067504-krataskovej-overal
https://www.vinted.cz/deti/miminka-chlapecek/22091128-disney-overalek
https://www.vinted.cz/damske-obleceni/svetry/20992376-moderni-asymetricky-syte-cerveny-svetr
https://www.vinted.cz/damske-obleceni/svetry/20992376-moderni-asymetricky-syte-cerveny-svetr
https://www.vinted.cz/damske-obleceni/letni-saty/22024585-pruhledne-saty
https://www.vinted.cz/damske-obleceni/letni-saty/17338550-letni-saty
https://www.vinted.cz/damske-obleceni/tuniky/18505592-tunikatop-s-odhalenymi-zady
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Příloha č. 107 Krasna tunika / halenka107  

Super krasna velmi prijemna vzdusna tunika / halenka s krajkovou vsadkou na zadech 

a zapinanim na jeden knoflicek. Spodek v kontrastni bile vytvari efekt 2v1. Opravdu 

nadherny kvalitni elegantni kousek. Vel.36/38. Top stav. Vzata max 3x. 

Příloha č. 108 Halenka topík Vila108 

Super lehoučká halenka Vila. Krásně zdobena ramena. Jemná, vzdušna. Vel.L 

Příloha č. 109 Gumové balerinky z Francie v. 40-41109 

Prodám gumové balerinky z Francie, minimálně nošené, velikost 40-41, značka Meduse, 

ideální do vody i suchozemské nošení 

Příloha č. 110 Džín. tunika vel. 38 zn. Cotton traders110 

Délka-75cm,šíře-50cm. 

Příloha č. 111 Červené saticky111  

Prodám!!! Červené šaty vel.36. Délka-74cm,pas-35cm,boky-47cm. 

Příloha č. 112 Letní šaty kvetovane modre XL/XXL112 

Nové šaty .Vhodne na vysokou postavu .Delka 155cm. 

Příloha č. 113 Dámské černé semisove lodičky 38113 

Zn.Lazzarini .Krasne jednou na noze .Jako nové.Predek zdobený lakovanou máš-li .Jsou 

pohodlné.Delka stélky 24,5cm.  

                                                            
107 Dostupné z https://www.vinted.cz/damske-obleceni/tuniky/17373136-krasna-tunika-halenka  

108 Dostupné z https://www.vinted.cz/damske-obleceni/halenky-s-kratkym-rukavem/22035042-halenka-topik-

vila  

109 Dostupné z https://www.vinted.cz/damske-boty/baleriny/22094197-gumove-balerinky-z-francie-v-40-41  

110 Dostupné z https://www.vinted.cz/damske-obleceni/topy-a-tricka-ostatni/21030902-dzin-tunika-vel-38-zn-

cotton-traders  

111 Dostupné z https://www.vinted.cz/damske-obleceni/klasicke-saty/16871702-cervene-saticky  

112 Dostupné z https://www.vinted.cz/damske-obleceni/maxi-saty/22099548-letni-saty-kvetovane-modre-

xlxxl  

113 Dostupné z https://www.vinted.cz/damske-boty/lodicky-s-otevrenou-patou/22079819-damske-cerne-

semisove-lodicky-38  

https://www.vinted.cz/damske-obleceni/tuniky/17373136-krasna-tunika-halenka
https://www.vinted.cz/damske-obleceni/halenky-s-kratkym-rukavem/22035042-halenka-topik-vila
https://www.vinted.cz/damske-obleceni/halenky-s-kratkym-rukavem/22035042-halenka-topik-vila
https://www.vinted.cz/damske-boty/baleriny/22094197-gumove-balerinky-z-francie-v-40-41
https://www.vinted.cz/damske-obleceni/topy-a-tricka-ostatni/21030902-dzin-tunika-vel-38-zn-cotton-traders
https://www.vinted.cz/damske-obleceni/topy-a-tricka-ostatni/21030902-dzin-tunika-vel-38-zn-cotton-traders
https://www.vinted.cz/damske-obleceni/klasicke-saty/16871702-cervene-saticky
https://www.vinted.cz/damske-obleceni/maxi-saty/22099548-letni-saty-kvetovane-modre-xlxxl
https://www.vinted.cz/damske-obleceni/maxi-saty/22099548-letni-saty-kvetovane-modre-xlxxl
https://www.vinted.cz/damske-boty/lodicky-s-otevrenou-patou/22079819-damske-cerne-semisove-lodicky-38
https://www.vinted.cz/damske-boty/lodicky-s-otevrenou-patou/22079819-damske-cerne-semisove-lodicky-38
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Příloha č. 114 Dámské neonove šaty114 

Krásné saticky v neonove růžové barvě .Velikost S.Nove .V pase mají hnědý pasek 

na zavlažování . 

Příloha č. 115 Italské zelené semisove letní boty vel.39 Věra Pelle115 

Krásné ,jednou na noze,jako nové ,lehoucke sandály na podpatku.Delka stélky-25cm 

Příloha č. 116 Sede kvetovane maxi šaty116 

Krásné nové šaty s příjemného viskozoveho materiálu .Velikost Uni. 

Příloha č. 117 Crop top "Hashtag blessed"117 

Crop top velikosti XS/S. Minimálně nošený, nemá závady,jen jedna maličkost - límeček je 

ohnutý směrem ven ale ničemu to nevadí. Stav: 9/10. Pošta 50Kč 

Příloha č. 118 Růžový crop top118 

Málo noseny 

Příloha č. 119 Černé triko průhledné119 

Nenosene 

Příloha č. 120 Bílé volné triko s krajkou120  

Velikost S/M 

 

 

                                                            
114 Dostupné z https://www.vinted.cz/damske-obleceni/mini-saty/22098007-damske-neonove-saty   

115 Dostupné z https://www.vinted.cz/damske-boty/vysoke-podpatky/22080412-italske-zelene-semisove-letni-

boty-vel39-vera-pelle   

116 Dostupné z https://www.vinted.cz/damske-obleceni/maxi-saty/22097662-sede-kvetovane-maxi-saty   

117 Dostupné z https://www.vinted.cz/damske-obleceni/crop-topy/21520715-crop-top-hashtag-blessed  

118 Dostupné z https://www.vinted.cz/damske-obleceni/crop-topy/17368040-ruzovy-crop-top  

119 Dostupné z https://www.vinted.cz/damske-obleceni/tricka/19582038-cerne-triko-pruhledne  

120 Dostupné z https://www.vinted.cz/damske-obleceni/bluzy/19569557-bile-volne-triko-s-krajkou  

https://www.vinted.cz/damske-obleceni/mini-saty/22098007-damske-neonove-saty
https://www.vinted.cz/damske-boty/vysoke-podpatky/22080412-italske-zelene-semisove-letni-boty-vel39-vera-pelle
https://www.vinted.cz/damske-boty/vysoke-podpatky/22080412-italske-zelene-semisove-letni-boty-vel39-vera-pelle
https://www.vinted.cz/damske-obleceni/maxi-saty/22097662-sede-kvetovane-maxi-saty
https://www.vinted.cz/damske-obleceni/crop-topy/21520715-crop-top-hashtag-blessed
https://www.vinted.cz/damske-obleceni/crop-topy/17368040-ruzovy-crop-top
https://www.vinted.cz/damske-obleceni/tricka/19582038-cerne-triko-pruhledne
https://www.vinted.cz/damske-obleceni/bluzy/19569557-bile-volne-triko-s-krajkou

