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Spotřebitelské rozhodování
  

 

 

Vážené dámy, vážení pánové, 

děkuji za účast a vyplnění dotazníku, který je zaměřen na spotřebitelské rozhodování.

 

V tomto dotazníku Vám bude představeno celkem 10 produktů. Vaším úkolem bude odpovědět na
otázky, které se týkají především cen daných produktů. Odpovídejte dle svého přesvědčení, žádná
odpověď není špatná. Dotazník Vám zabere přibližně od 5 do 20 minut. 

 

Všechny Vaše odpovědi jsou anonymní, tudíž se nemusíte bát o ochranu svých osobních dat. 

 

V případě jakýkoliv dotazů se můžete obrátit na: tgardianova@seznam.cz

Průzkum obsahuje 134 otázek.

{rand(1,5)} *

Jste: *
 Zvolte jednu z následujících odpovědí
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 Muž

 Žena
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Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? *
 Zvolte jednu z následujících odpovědí
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 Základní škola

 Střední škola - bez maturity

 Střední škola - s maturitou

 Vyšší odborné vzdělání

 Vysokoškolské vzdělání

Kolik je Vám let? 
 Zvolte jednu z následujících odpovědí
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 do 18 let

 19-26 let

 27-40 let

 41-55 let

 56+
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Se sendvičovačem připravíte až 8 trojúhelníkových toastů. Topné desky s nepřilnavým povrchem,

automatická regulace teploty, příkon 1100-1300W, možnost svislého uložení, světelná indikace

provozu a zahřívání, tepelně izolované madlo, délka přívodního kabelu 70 cm, protiskluzové nožky. 

1. Za jakou maximální cenu byste byl/a ochotný/á
koupit toustovač?

 
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč
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Kompaktní reproduktor s praktickým poutkem a s viditelným basovým měničem na zadní straně.

Výkon 5 W. Funkce: Bluetooth v 4.2, mikrofon s tlumením šumu, hands-free, FM rádio. MicroSD slot,

USB. Výdrž reproduktoru 5 hodin. Frekvence 280 Hz – 16 kHz. Citlivost >= 95 dB. Průměr

reproduktoru 52 mm. Rozměry 92 x 92 x 46 mm. Hmotnost 190 g.

 2. Za jakou maximální cenu byste byl/a ochotný/á koupit
reproduktor?  
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

Džínové kalhoty s 5 kapsami ze sepraného strečového
denimu s klasickým pasem - pánské i dámské.

           

3. Za jakou maximální cenu byste byl/a ochotný/á koupit
tyto džíny?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

Hodnoťte džíny dámské či pánské dle Vašeho pohlaví. 
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Vysokou kvalitu zvuku Vám po celou dobu budou zajišťovat tyto náhlavní sluchátka. Vyznačují se

dostatečně velkými, měkkými náušníky a stylovým provedením. Jsou ideální pro poslech oblíbené

hudby i filmů. Černé provedení osloví mužské i ženské pohlaví. Délka kabelu je 1,6 m.

 

4. Za jakou maximální cenu byste byl/a ochotný/á
koupit sluchátka?  
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

Pravá hovězí svíčková cca 1 kg. Země původu - Česká
republika. 

5. Za jakou maximální cenu byste byl/a ochotný/á koupit
hovězí svíčkovou?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč
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Stylový kovový desgin USB flash disku s kapacitou 128 GB,
připojení USB 3.0, rychlost čtení 150 MB/s a rychlostí zápisu
12 MB/s Vám usnadní práci a Vaše data budou vždy
chráněná.

6. Za jakou maximální cenu byste byl/a ochotný/á
koupit tento USB flash disk?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

Praktický batoh v moderním designu pro všechny milovníky originálních věcí. Zaujme

především svým zpracováním, které se příznačně nazývá Roll top. Mimo jiné má polstrovaná

záda, ale také nastavitelné popruhy. Nechybí ani přihrádka na laptop až do rozměru 15.6". Díky

objemu 12L se do něj vejde vše, co potřebujete do města, ale i na výlet.

  7. Za jakou maximální cenu byste byl/a ochotný/á
koupit batoh?  

 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč
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Pánev je vyrobena z kvalitních a odolných materiálů. Má
mimořádně nepřilnavý 6-vrstvý povrch Titanium Excellence® s
tvrdou minerální bází a 2 vrstvami titanu. Má indikátor
teploty Thermo-SpotTM, který po dosažení optimální teploty
zčervená. Perfektně rozvádí teplo pro rychlé, úsporné a
rovnoměrné vaření. Průměr - 28 cm, váha - 1,62 kg.

8. Za jakou maximální cenu byste byl/a ochotný/á koupit
tuto pánev?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč
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Termohrnek z nerezové oceli o objemu 0,35l. Obsahuje
spolehlivou pojistku zajišťující 100% těsnění, je vyroben z
netoxických materiálů, udrží nápoj 4 hod. teplý, 8 hod.
studený. Rozměry: výška: 215 mm, průměr dole 65 mm,
průměr max 80 mm.

9. Za jakou maximální cenu byste byl/a ochotný/á koupit
termohrnek?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč
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Dámské i pánské tričko Levis s krátkým rukávem, 100%
bavlna. 

10. Za jakou maximální cenu byste byl/a ochotný/á koupit
toto tričko?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

Hodnoťte tričko dámské/pánské dle Vašeho pohlaví. 

Se sendvičovačem připravíte až 8 trojúhelníkových toastů.
Topné desky s nepřilnavým povrchem, automatická regulace
teploty, příkon 1100-1300W, možnost svislého uložení,
světelná indikace provozu a zahřívání, tepelně izolované
madlo, délka přívodního kabelu 70 cm, protiskluzové nožky. 

1. Byl/a byste ochotný/á koupit si tento toustovač za 769
Kč?
 Zvolte jednu z následujících odpovědí
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 Ano

 Ne
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Se sendvičovačem připravíte až 8 trojúhelníkových toastů.
Topné desky s nepřilnavým povrchem, automatická regulace
teploty, příkon 1100-1300W, možnost svislého uložení,
světelná indikace provozu a zahřívání, tepelně izolované
madlo, délka přívodního kabelu 70 cm, protiskluzové nožky. 

2. Za jakou maximální cenu byste byl/a ochotný/á
tento toustovač koupit?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč
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Kompaktní reproduktor s praktickým poutkem a s viditelným
basovým měničem na zadní straně. Výkon 5 W. Funkce:
Bluetooth v 4.2, mikrofon s tlumením šumu, hands-free, FM
rádio. MicroSD slot, USB. Výdrž reproduktoru 5 hodin.
Frekvence 280 Hz – 16 kHz. Citlivost >= 95 dB. Průměr
reproduktoru 52 mm. Rozměry 92 x 92 x 46 mm. Hmotnost
190 g.

3. Byl/a byste ochotný/á koupit tento reproduktor za 1456
Kč?
 Zvolte jednu z následujících odpovědí
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 Ano

 Ne
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Kompaktní reproduktor s praktickým poutkem a s viditelným
basovým měničem na zadní straně. Výkon 5 W. Funkce:
Bluetooth v 4.2, mikrofon s tlumením šumu, hands-free, FM
rádio. MicroSD slot, USB. Výdrž reproduktoru 5 hodin.
Frekvence 280 Hz – 16 kHz. Citlivost >= 95 dB. Průměr
reproduktoru 52 mm. Rozměry 92 x 92 x 46 mm. Hmotnost
190 g.

4. Za jakou maximální cenu byste byl/a ochotný/á koupit
tento reproduktor? 
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

Džínové kalhoty s 5 kapsami ze sepraného strečového
denimu s klasickým pasem - pánské i dámské.

           

5. Byl/a byste ochotný/á koupit si tyto džíny za 834 kč?
 Zvolte jednu z následujících odpovědí
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 Ano

 Ne

Hodnoťte kalhoty dámské či pánské dle Vašeho pohlaví. 
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Džínové kalhoty s 5 kapsami ze sepraného strečového
denimu s klasickým pasem - pánské i dámské.

           

6. Za jakou maximální cenu byste byl/a ochotný/á koupit
tyto džíny?
 
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

Dámské i pánské tričko Levis s krátkým rukávem, 100%
bavlna. 

      

 
7. Byl/a byste ochotný/á koupit si toto tričko za 905 Kč?
 Zvolte jednu z následujících odpovědí
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 Ano

 Ne

 

Hodnoťte tričko dámské či pánské dle Vašeho pohlaví. 
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Dámské i pánské tričko Levis s krátkým rukávem, 100%
bavlna. 

      

8. Za jakou maximální cenu byste byl/a ochotný/á koupit si
toto tričko?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

 

Hodnoťte džíny dámské či pánské dle Vašeho pohlaví. 

Vysokou kvalitu zvuku Vám po celou dobu budou zajišťovat
tyto náhlavní sluchátka. Vyznačují se dostatečně velkými,
měkkými náušníky a stylovým provedením. Jsou ideální pro
poslech oblíbené hudby i filmů. Černé provedení osloví
mužské i ženské pohlaví. Délka kabelu je 1,6 m.

9. Byl/a byste ochotný/á koupit tato sluchátka za 1378 Kč?
 Zvolte jednu z následujících odpovědí
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 Ano

 Ne
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Vysokou kvalitu zvuku Vám po celou dobu budou zajišťovat
tyto náhlavní sluchátka. Vyznačují se dostatečně velkými,
měkkými náušníky a stylovým provedením. Jsou ideální pro
poslech oblíbené hudby i filmů. Černé provedení osloví
mužské i ženské pohlaví. Délka kabelu je 1,6 m.

10. Za jakou maximální cenu byste byl/a ochotný/á koupit
tato sluchátka?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

Stylový kovový desgin USB flash disku s kapacitou 128 GB,
připojení USB 3.0, rychlost čtení 150 MB/s a rychlostí zápisu
12 MB/s Vám usnadní práci a Vaše data budou vždy
chráněná.

11. Byl/a byste ochotný/á koupit tento USB flash disk za
947 Kč?
 Zvolte jednu z následujících odpovědí
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 Ano

 Ne
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Stylový kovový desgin USB flash disku s kapacitou 128 GB,
připojení USB 3.0, rychlost čtení 150 MB/s a rychlostí zápisu
12 MB/s Vám usnadní práci a Vaše data budou vždy
chráněná.

12. Za jakou maximální cenu byste byl/a ochotný/á tento
USB flash disk koupit?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

Pravá hovězí svíčková cca 1 kg. Země původu - Česká
republika. 

13. Byl/a byste ochotný/á koupit kilo hovězí svíčkové za
710 kč?
 Zvolte jednu z následujících odpovědí
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 Ano

 Ne



9. 7. 2019 LimeSurvey - Spotřebitelské rozhodování

limesurvey.ff.cuni.cz/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/968295 17/78

Pravá hovězí svíčková cca 1 kg. Země původu - Česká
republika. 

14. Za jakou maximální cenu byste byl/a ochotný/á koupit
hovězí svíčkovou? 
 
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

Praktický batoh v moderním designu pro všechny milovníky
originálních věcí. Zaujme především svým zpracováním, které
se příznačně nazývá Roll top. Mimo jiné má polstrovaná záda,
ale také nastavitelné popruhy. Nechybí ani přihrádka na laptop
až do rozměru 15.6". Díky objemu 12L se do něj vejde vše, co
potřebujete do města, ale i na výlet.

15. Byl/a byste ochotný/á koupit tento batoh za 850 Kč?
 Zvolte jednu z následujících odpovědí
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 Ano

 Ne
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Praktický batoh v moderním designu pro všechny milovníky
originálních věcí. Zaujme především svým zpracováním, které
se příznačně nazývá Roll top. Mimo jiné má polstrovaná záda,
ale také nastavitelné popruhy. Nechybí ani přihrádka na laptop
až do rozměru 15.6". Díky objemu 12L se do něj vejde vše, co
potřebujete do města, ale i na výlet.

16. Za jakou maximální cenu byste byl/a ochotný/á koupit
tento batoh?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

Pánev je vyrobena z kvalitních a odolných materiálů. Má
mimořádně nepřilnavý 6-vrstvý povrch Titanium Excellence® s
tvrdou minerální bází a 2 vrstvami titanu. Má indikátor
teploty Thermo-SpotTM, který po dosažení optimální teploty
zčervená. Perfektně rozvádí teplo pro rychlé, úsporné a
rovnoměrné vaření. Průměr - 28 cm, váha - 1,62 kg.

17. Byl/a byste ochotný/á koupit tuto pánev za 989 Kč?
 Zvolte jednu z následujících odpovědí
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 Ano

 Ne
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Pánev je vyrobena z kvalitních a odolných materiálů. Má
mimořádně nepřilnavý 6-vrstvý povrch Titanium Excellence® s
tvrdou minerální bází a 2 vrstvami titanu. Má indikátor
teploty Thermo-SpotTM, který po dosažení optimální teploty
zčervená. Perfektně rozvádí teplo pro rychlé, úsporné a
rovnoměrné vaření. Průměr - 28 cm, váha - 1,62 kg.

18. Za jakou maximální cenu byste byl/a ochotný/á koupit
tuto pánev?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč
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Termohrnek z nerezové oceli o objemu 0,35l. Obsahuje
spolehlivou pojistku zajišťující 100% těsnění, je vyroben z
netoxických materiálů, udrží nápoj 4 hod teplý, 8 hod studený.
Rozměry: výška: 215 mm, průměr dole 65 mm, průměr max 80
mm.

19. Byl/a byste ochotný/á koupit tento termohrnek za
825Kč?
 Zvolte jednu z následujících odpovědí
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 Ano

 Ne
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Termohrnek z nerezové oceli o objemu 0,35l. Obsahuje
spolehlivou pojistku zajišťující 100% těsnění, je vyroben z
netoxických materiálů, udrží nápoj 4 hod. teplý, 8 hod studený.
Rozměry: výška: 215 mm, průměr dole 65 mm, průměr max 80
mm.

20. Za jakou maximální cenu byste byl/a ochotný/á tento
termohrnek koupit?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

Pánev je vyrobena z kvalitních a odolných materiálů. Má
mimořádně nepřilnavý 6-vrstvý povrch Titanium Excellence® s
tvrdou minerální bází a 2 vrstvami titanu. Má indikátor
teploty Thermo-SpotTM, který po dosažení optimální teploty
zčervená. Perfektně rozvádí teplo pro rychlé, úsporné a
rovnoměrné vaření. Průměr - 28 cm, váha - 1,62 kg.

1. Byl/a byste ochotný/á koupit tuto pánev za 260 Kč?
 Zvolte jednu z následujících odpovědí
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 Ano

 Ne
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Pánev je vyrobena z kvalitních a odolných materiálů. Má
mimořádně nepřilnavý 6-vrstvý povrch Titanium Excellence® s
tvrdou minerální bází a 2 vrstvami titanu. Má indikátor
teploty Thermo-SpotTM, který po dosažení optimální teploty
zčervená. Perfektně rozvádí teplo pro rychlé, úsporné a
rovnoměrné vaření. Průměr - 28 cm, váha - 1,62 kg.

2. Za jakou maximální cenu byste byl/a ochotný/á koupit
tuto pánev?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč
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Termohrnek z nerezové oceli o objemu 0,35l. Obsahuje
spolehlivou pojistku zajišťující 100% těsnění, je vyroben z
netoxických materiálů, udrží nápoj 4 hod. teplý, 8 hod.
studený. Rozměry: výška: 215 mm, průměr dole 65 mm,
průměr max 80 mm.

3. Byl/a byste ochotný/á koupit tento termohrnek za 113
Kč?
 Zvolte jednu z následujících odpovědí
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 Ano

 Ne
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Termohrnek z nerezové oceli o objemu 0,35l. Obsahuje
spolehlivou pojistku zajišťující 100% těsnění, je vyroben z
netoxických materiálů, udrží nápoj 4 hod. teplý, 8 hod.
studený. Rozměry: výška: 215 mm, průměr dole 65 mm,
průměr max 80 mm.

4. Za jakou maximální cenu byste byl/a ochotný/á tento
termohrnek koupit?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč
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Dámské i pánské tričko Levis s krátkým rukávem, 100%
bavlna. 

      

 
5. Byl/a byste ochotný/á koupit si toto tričko za 159 Kč?
 Zvolte jednu z následujících odpovědí
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 Ano

 Ne

Hodnoťte tričko dámské či pánské dle Vašeho pohlaví. 

Dámské i pánské tričko Levis s krátkým rukávem, 100%
bavlna. 

      

6. Za jakou maximální cenu byste byl/a ochotný/á toto
tričko koupit?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč
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Se sendvičovačem připravíte až 8 trojúhelníkových toastů.
Topné desky s nepřilnavým povrchem, automatická regulace
teploty, příkon 1100-1300W, možnost svislého uložení,
světelná indikace provozu a zahřívání, tepelně izolované
madlo, délka přívodního kabelu 70 cm, protiskluzové nožky. 

7. Byl/a byste ochotný/á koupit si tento toustovač za 264
Kč?
 Zvolte jednu z následujících odpovědí
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 Ano

 Ne
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Se sendvičovačem připravíte až 8 trojúhelníkových toastů.
Topné desky s nepřilnavým povrchem, automatická regulace
teploty, příkon 1100-1300W, možnost svislého uložení,
světelná indikace provozu a zahřívání, tepelně izolované
madlo, délka přívodního kabelu 70 cm, protiskluzové nožky. 

8. Za jakou maximální cenu byste byl/a ochotný/á tento
toustovač koupit?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč
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Kompaktní reproduktor s praktickým poutkem a s viditelným
basovým měničem na zadní straně. Výkon 5 W. Funkce:
Bluetooth v 4.2, mikrofon s tlumením šumu, hands-free, FM
rádio. MicroSD slot, USB. Výdrž reproduktoru 5 hodin.
Frekvence 280 Hz – 16 kHz. Citlivost >= 95 dB. Průměr
reproduktoru 52 mm. Rozměry 92 x 92 x 46 mm. Hmotnost
190 g.

9. Byl/a byste ochotný/á koupit tento reproduktor za 327
Kč?
 Zvolte jednu z následujících odpovědí
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 Ano

 Ne
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Kompaktní reproduktor s praktickým poutkem a s viditelným
basovým měničem na zadní straně. Výkon 5 W. Funkce:
Bluetooth v 4.2, mikrofon s tlumením šumu, hands-free, FM
rádio. MicroSD slot, USB. Výdrž reproduktoru 5 hodin.
Frekvence 280 Hz – 16 kHz. Citlivost >= 95 dB. Průměr
reproduktoru 52 mm. Rozměry 92 x 92 x 46 mm. Hmotnost
190 g.

10. Za jakou maximální cenu byste byl/a ochotný/á tento
reproduktor koupit? 
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

Džínové kalhoty s 5 kapsami ze sepraného strečového
denimu s klasickým pasem - pánské i dámské.

           

11. Byl/a byste ochotný/á koupit si tyto džíny za 231 Kč?
 Zvolte jednu z následujících odpovědí
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 Ano

 Ne

Hodnoťte džíny pánské či dámské dle Vašeho pohlaví. 
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Džínové kalhoty s 5 kapsami ze sepraného strečového
denimu s klasickým pasem - pánské i dámské.

           

12. Za jakou maximální cenu byste byl/a ochotný/á tyto
džíny koupit?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

Hodnoťte pánské či dámské dle Vašeho pohlaví. 

Stylový kovový desgin USB flash disku s kapacitou 128 GB,
připojení USB 3.0, rychlost čtení 150 MB/s a rychlostí zápisu
12 MB/s Vám usnadní práci a Vaše data budou vždy
chráněná.

13. Byl/a byste ochotný/á koupit tento USB flash disk za
133 Kč?
 Zvolte jednu z následujících odpovědí
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 Ano

 Ne
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Stylový kovový desgin USB flash disku s kapacitou 128 GB,
připojení USB 3.0, rychlost čtení 150 MB/s a rychlostí zápisu
12 MB/s Vám usnadní práci a Vaše data budou vždy
chráněná.

14. Za jakou maximální cenu byste byl/a ochotný/á koupit
tento USB flash disk?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

Vysokou kvalitu zvuku Vám po celou dobu budou zajišťovat
tyto náhlavní sluchátka. Vyznačují se dostatečně velkými,
měkkými náušníky a stylovým provedením. Jsou ideální pro
poslech oblíbené hudby i filmů. Černé provedení osloví
mužské i ženské pohlaví. Délka kabelu je 1,6 m.

15. Byl/a byste ochotný/á koupit tato sluchátka za 245 Kč?
 Zvolte jednu z následujících odpovědí
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 Ano

 Ne
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Vysokou kvalitu zvuku Vám po celou dobu budou zajišťovat
tyto náhlavní sluchátka. Vyznačují se dostatečně velkými,
měkkými náušníky a stylovým provedením. Jsou ideální pro
poslech oblíbené hudby i filmů. Černé provedení osloví
mužské i ženské pohlaví. Délka kabelu je 1,6 m.

16. Za jakou maximální cenu byste byl/a ochotný/á tato
sluchátka koupit?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

Pravá hovězí svíčková cca 1 kg. Země původu - Česká
republika. 

17. Byl/a byste ochotný/á koupit si hovězí svíčkovou za
147 Kč?
 Zvolte jednu z následujících odpovědí
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 Ano

 Ne
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Pravá hovězí svíčková cca 1 kg. Země původu - Česká
republika. 

18. Za jakou maximální cenu byste byl/a ochotný/á koupit
hovězí svíčkovou? 
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

Praktický batoh v moderním designu pro všechny milovníky
originálních věcí. Zaujme především svým zpracováním, které
se příznačně nazývá Roll top. Mimo jiné má polstrovaná záda,
ale také nastavitelné popruhy. Nechybí ani přihrádka na laptop
až do rozměru 15.6". Díky objemu 12L se do něj vejde vše, co
potřebujete do města, ale i na výlet.

19. Byl/a byste ochotný/á koupit tento batoh za 379 Kč?
 Zvolte jednu z následujících odpovědí
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 Ano

 Ne
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Praktický batoh v moderním designu pro všechny milovníky
originálních věcí. Zaujme především svým zpracováním, které
se příznačně nazývá Roll top. Mimo jiné má polstrovaná záda,
ale také nastavitelné popruhy. Nechybí ani přihrádka na laptop
až do rozměru 15.6". Díky objemu 12L se do něj vejde vše, co
potřebujete do města, ale i na výlet.

20. Za jakou maximální cenu byste byl/a ochotný/á koupit
tento batoh?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč
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Se sendvičovačem připravíte až 8 trojúhelníkových toastů. Topné desky s
nepřilnavým povrchem, automatická regulace teploty, příkon 1100-1300W, možnost
svislého uložení, světelná indikace provozu a zahřívání, tepelně izolované madlo,
délka přívodního kabelu 70 cm, protiskluzové nožky. 

1. Za jakou cenu si myslíte, že bude tento toustovač prodáván na českém trhu?

 
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč
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Se sendvičovačem připravíte až 8 trojúhelníkových toastů.
Topné desky s nepřilnavým povrchem, automatická regulace
teploty, příkon 1100-1300W, možnost svislého uložení,
světelná indikace provozu a zahřívání, tepelně izolované
madlo, délka přívodního kabelu 70 cm, protiskluzové nožky. 

2. Byl/a byste ochotný/á koupit si tento toustavač za 769
Kč?
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 Ano

 Ne
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Se sendvičovačem připravíte až 8 trojúhelníkových toastů.
Topné desky s nepřilnavým povrchem, automatická regulace
teploty, příkon 1100-1300W, možnost svislého uložení,
světelná indikace provozu a zahřívání, tepelně izolované
madlo, délka přívodního kabelu 70 cm, protiskluzové nožky. 

3. Za jakou maximální cenu byste byl/a ochotný/á tento
toustovač koupit?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

4. Do jaké míry si myslíte, že se orientujete v cenách
toustovačů?
Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek:

vůbec se
neorientuji

spíše se
neorientuji

nejsem si
jistý/á

spíše se
orientuji

velice
dobře se
orientuji

Orientace v cenách
toustovačů
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Kompaktní reproduktor s praktickým poutkem a s viditelným basovým měničem na
zadní straně. Výkon 5 W. Funkce: Bluetooth v 4.2, mikrofon s tlumením šumu,
hands-free, FM rádio. MicroSD slot, USB. Výdrž reproduktoru 5 hodin. Frekvence
280 Hz – 16 kHz. Citlivost >= 95 dB. Průměr reproduktoru 52 mm. Rozměry 92 x 92
x 46 mm. Hmotnost 190 g.

5. Za jakou cenu si myslíte, že bude tento reproduktor
prodáván na českém trhu?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

Kompaktní reproduktor s praktickým poutkem a s viditelným
basovým měničem na zadní straně. Výkon 5 W. Funkce:
Bluetooth v 4.2, mikrofon s tlumením šumu, hands-free, FM
rádio. MicroSD slot, USB. Výdrž reproduktoru 5 hodin.
Frekvence 280 Hz – 16 kHz. Citlivost >= 95 dB. Průměr
reproduktoru 52 mm. Rozměry 92 x 92 x 46 mm. Hmotnost
190 g.

6. Byl/a byste ochotný/á koupit tento reproduktor za 1456
Kč?
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 Ano

 Ne
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Kompaktní reproduktor s praktickým poutkem a s viditelným
basovým měničem na zadní straně. Výkon 5 W. Funkce:
Bluetooth v 4.2, mikrofon s tlumením šumu, hands-free, FM
rádio. MicroSD slot, USB. Výdrž reproduktoru 5 hodin.
Frekvence 280 Hz – 16 kHz. Citlivost >= 95 dB. Průměr
reproduktoru 52 mm. Rozměry 92 x 92 x 46 mm. Hmotnost
190 g.

7. Za jakou maximální cenu byste byl/a ochotný/á tento
reproduktor koupit?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

8. Do jaké míry si myslíte, že se orientujete v cenách
reproduktorů?
Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek:

vůbec se
neorientuji

spíše se
neorientuji

nejsem si
jistý/á

spíše se
orientuji

velice
dobře se
orientuji

Orientace v cenách
reproduktorů
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Džínové kalhoty s 5 kapsami ze sepraného strečového denimu s klasickým pasem
- pánské i dámské.

           

9. Za jakou cenu si myslíte, že budou tyto
džíny prodávány na českém trhu?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

Hodnoťte džíny pánské či dámské dle Vašeho pohlaví. 

Džínové kalhoty s 5 kapsami ze sepraného strečového
denimu s klasickým pasem - pánské i dámské.

           

10. Byl/a byste ochotný/á koupit si tyto džíny za 834 Kč?
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 Ano

 Ne

Hodnoťte džíny pánské či dámské dle Vašeho pohlaví. 
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Džínové kalhoty s 5 kapsami ze sepraného strečového
denimu s klasickým pasem - pánské i dámské.

           

11. Za jakou maximální cenu byste byl/a ochotný/á tyto
džíny koupit?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

12. Do jaké míry si myslíte, že se orientujete v cenách
džínů?
Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek:

vůbec se
neorientuji

spíše se
neorientuji

nejsem si
jistý/á

spíše se
orientuji

velice
dobře se
orientuji

Orientace v cenách
džínů
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Dámské i pánské tričko Levis s krátkým rukávem, 100% bavlna. 

      

 
13. Za jakou cenu si myslíte, že se bude toto
tričko prodávat na českém trhu? 
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

Hodnoťtě pásnké či dámské podle toho, jaké je Vaše pohlaví. 

Dámské i pánské tričko Levis s krátkým rukávem, 100%
bavlna. 

      

14. Byl/a byste ochotný/á koupit si toto tričko za 905 Kč?
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 Ano

 Ne

Hodnoťte tričko pánské či dámské dle Vašeho pohlaví. 
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Dámské i pánské tričko Levis s krátkým rukávem, 100%
bavlna. 

      

15. Za jakou maximální cenu byste byl/a ochotný/á toto
tričko koupit?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

16. Do jaké míry si myslíte, že se orientujete v cenách
triček Levis?
Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek:

vůbec se
neorientuji

spíše se
neorientuji

nejsem si
jistý/á

spíše se
orientuji

velice
dobře se
orientuji

Orientace v cenách
triček
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Vysokou kvalitu zvuku Vám po celou dobu budou zajišťovat tyto náhlavní sluchátka.
Vyznačují se dostatečně velkými, měkkými náušníky a stylovým provedením. Jsou
ideální pro poslech oblíbené hudby i filmů. Černé provedení osloví mužské i ženské
pohlaví. Délka kabelu je 1,6 m.

17. Za jakou cenu si myslíte, že budou tato sluchátka
prodávána na českém trhu?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

Vysokou kvalitu zvuku Vám po celou dobu budou zajišťovat
tyto náhlavní sluchátka. Vyznačují se dostatečně velkými,
měkkými náušníky a stylovým provedením. Jsou ideální pro
poslech oblíbené hudby i filmů. Černé provedení osloví
mužské i ženské pohlaví. Délka kabelu je 1,6 m.

18. Byl/a byste ochotný/á koupit si tato sluchátka za 1378
Kč?
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 Ano

 Ne
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Vysokou kvalitu zvuku Vám po celou dobu budou zajišťovat
tyto náhlavní sluchátka. Vyznačují se dostatečně velkými,
měkkými náušníky a stylovým provedením. Jsou ideální pro
poslech oblíbené hudby i filmů. Černé provedení osloví
mužské i ženské pohlaví. Délka kabelu je 1,6 m.

19. Za jakou maximální cenu byste byl/a ochotný/á tato
sluchátka koupit?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

20. Do jaké míry si myslíte, že se orientujete v cenách
sluchátek?
Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek:

vůbec se
neorientuji

spíše se
neorientuji

nejsem si
jistý/á

spíše se
orientuji

velice
dobře se
orientuji

Orientace v cenách
sluchátek
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Stylový kovový desgin USB flash disku s kapacitou 128 GB, připojení USB 3.0,
rychlost čtení 150 MB/s a rychlostí zápisu 12 MB/s Vám usnadní práci a Vaše data
budou vždy chráněná.

21. Za jakou cenu si myslíte, že bude tento USB flash disk
prodáván na českém trhu?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

Stylový kovový desgin USB flash disku s kapacitou 128 GB,
připojení USB 3.0, rychlost čtení 150 MB/s a rychlostí zápisu
12 MB/s Vám usnadní práci a Vaše data budou vždy
chráněná.

22. Byl/a byste ochotný/á koupit tento USB flash disk za
947 Kč?
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 Ano

 Ne
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Stylový kovový desgin USB flash disku s kapacitou 128 GB,
připojení USB 3.0, rychlost čtení 150 MB/s a rychlostí zápisu
12 MB/s Vám usnadní práci a Vaše data budou vždy
chráněná.

23. Za jakou maximální cenu byste byl/a ochotný/á tento
USB fash disk koupit?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

24. Do jaké míry si myslíte, že se orientujete v cenách
USB flash disků?
Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek:

vůbec se
neorientuji

spíše se
neorientuji

nejsem si
jistý/á

spíše se
orientuji

velice
dobře se
orientuji

Orientace v cenách USB
flash disků



9. 7. 2019 LimeSurvey - Spotřebitelské rozhodování

limesurvey.ff.cuni.cz/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/968295 48/78

Pravá hovězí svíčková cca 1 kg. Země původu - Česká republika. 

25. Za jakou cenu si myslíte, že bude kilo hovězí
svíčkové prodáváno na českém trhu?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

Pravá hovězí svíčková cca 1 kg. Země původu - Česká
republika. 

26. Byl/a byste ochotný/á koupit si kilo hovězí svíčkové za
710 Kč?
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 Ano

 Ne
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Pravá hovězí svíčková cca 1 kg. Země původu - Česká
republika. 

27. Za jakou maximální cenu byste byl/a ochotný/á
koupit kilo hovězí svíčkové? 
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

28. Do jaké míry si myslíte, že se orientujete v cenách
masa?
Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek:

vůbec se
neorientuji

spíše se
neorientuji

nejsem si
jistý/á

spíše se
orientuji

velice
dobře se
orientuji

Orientace v cenách
masa
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Praktický batoh v moderním designu pro všechny milovníky originálních věcí.
Zaujme především svým zpracováním, které se příznačně nazývá Roll top. Mimo
jiné má polstrovaná záda, ale také nastavitelné popruhy. Nechybí ani přihrádka na
laptop až do rozměru 15.6". Díky objemu 12L se do něj vejde vše, co potřebujete
do města, ale i na výlet.

29. Za jakou cenu si myslíte, že bude tento batoh
prodáván na českém trhu?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč
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Praktický batoh v moderním designu pro všechny milovníky
originálních věcí. Zaujme především svým zpracováním, které
se příznačně nazývá Roll top. Mimo jiné má polstrovaná záda,
ale také nastavitelné popruhy. Nechybí ani přihrádka na laptop
až do rozměru 15.6". Díky objemu 12L se do něj vejde vše, co
potřebujete do města, ale i na výlet.

30. Byl/a byste ochotný/á koupit tento batoh za 850 Kč?
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 Ano

 Ne
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Praktický batoh v moderním designu pro všechny milovníky
originálních věcí. Zaujme především svým zpracováním, které
se příznačně nazývá Roll top. Mimo jiné má polstrovaná záda,
ale také nastavitelné popruhy. Nechybí ani přihrádka na laptop
až do rozměru 15.6". Díky objemu 12L se do něj vejde vše, co
potřebujete do města, ale i na výlet.

31. Za jakou maximální cenu byste byl/a ochotný/á koupit
tento batoh?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

32. Do jaké míry si myslíte, že se orientujete v cenách
batohů?
Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek:

vůbec se
neorientuji

spíše se
neorientuji

nejsem si
jistý/á

spíše se
orientuji

velice
dobře se
orientuji

Orientace v cenách
batohů
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Pánev je vyrobena z kvalitních a odolných materiálů. Má mimořádně nepřilnavý 6-
vrstvý povrch Titanium Excellence® s tvrdou minerální bází a 2 vrstvami titanu.
Má indikátor teploty Thermo-SpotTM, který po dosažení optimální teploty zčervená.
Perfektně rozvádí teplo pro rychlé, úsporné a rovnoměrné vaření. Průměr - 28 cm,
váha - 1,62 kg.

33. Za jakou cenu si myslíte, že bude tato pánev
prodávána na českém trhu?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

Pánev je vyrobena z kvalitních a odolných materiálů. Má
mimořádně nepřilnavý 6-vrstvý povrch Titanium Excellence® s
tvrdou minerální bází a 2 vrstvami titanu. Má indikátor
teploty Thermo-SpotTM, který po dosažení optimální teploty
zčervená. Perfektně rozvádí teplo pro rychlé, úsporné a
rovnoměrné vaření. Průměr - 28 cm, váha - 1,62 kg.

34. Byl/a byste ochotný/á koupit tuto pánev za 989 Kč?
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 Ano

 Ne
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Pánev je vyrobena z kvalitních a odolných materiálů. Má
mimořádně nepřilnavý 6-vrstvý povrch Titanium Excellence® s
tvrdou minerální bází a 2 vrstvami titanu. Má indikátor
teploty Thermo-SpotTM, který po dosažení optimální teploty
zčervená. Perfektně rozvádí teplo pro rychlé, úsporné a
rovnoměrné vaření. Průměr - 28 cm, váha - 1,62 kg.

35. Za jakou maximální cenu byste byl/a ochotný/á
koupit tuto pánev?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

36. Do jaké míry si myslíte, že se orientujete v cenách
pánví?
Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek:

vůbec se
neorientuji

spíše se
neorientuji

nejsem si
jistý/á

spíše se
orientuji

velice
dobře se
orientuji

Orientace v cenách
pánví
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Termohrnek z nerezové oceli o objemu 0,35l. Obsahuje spolehlivou pojistku
zajišťující 100% těsnění, je vyroben z netoxických materiálů, udrží nápoj 4 hod.
teplý, 8 hod. studený. Rozměry: výška: 215 mm, průměr dole 65 mm, průměr max
80 mm.

37. Za jakou cenu si myslíte, že bude tento termohrnek
prodáván na českém trhu?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč
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Termohrnek z nerezové oceli o objemu 0,35l. Obsahuje
spolehlivou pojistku zajišťující 100% těsnění, je vyroben z
netoxických materiálů, udrží nápoj 4 hod. teplý, 8 hod.
studený. Rozměry: výška: 215 mm, průměr dole 65 mm,
průměr max 80 mm.

38. Byl/a byste ochotný/á koupit tento termohrnek za 825
Kč?
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 Ano

 Ne
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Termohrnek z nerezové oceli o objemu 0,35l. Obsahuje
spolehlivou pojistku zajišťující 100% těsnění, je vyroben z
netoxických materiálů, udrží nápoj 4 hod. teplý, 8 hod.
studený. Rozměry: výška: 215 mm, průměr dole 65 mm,
průměr max 80 mm.

39. Za jakou maximální cenu byste byl/a ochotný/á
koupit tento termohrnek?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

40. Do jaké míry si myslíte, že se orientujete v cenách
termohrnků?
Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek:

vůbec se
neorientuji

spíše se
neorientuji

nejsem si
jistý/á

spíše se
orientuji

velice
dobře se
orientuji

Orientace v cenách
termohrnků
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Vysokou kvalitu zvuku Vám po celou dobu budou zajišťovat tyto náhlavní sluchátka. Vyznačují
se dostatečně velkými, měkkými náušníky a stylovým provedením. Jsou ideální pro poslech
oblíbené hudby i filmů. Černé provedení osloví mužské i ženské pohlaví. Délka kabelu je 1,6
m.

1. Za jakou cenu si myslíte, že budou sluchátka prodávána
na českém trhu?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

Vysokou kvalitu zvuku Vám po celou dobu budou zajišťovat
tyto náhlavní sluchátka. Vyznačují se dostatečně velkými,
měkkými náušníky a stylovým provedením. Jsou ideální pro
poslech oblíbené hudby i filmů. Černé provedení osloví
mužské i ženské pohlaví. Délka kabelu je 1,6 m.

2. Byl/a byste ochotný/á koupit sluchátka za 245 Kč?
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 Ano

 Ne
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Vysokou kvalitu zvuku Vám po celou dobu budou zajišťovat
tyto náhlavní sluchátka. Vyznačují se dostatečně velkými,
měkkými náušníky a stylovým provedením. Jsou ideální pro
poslech oblíbené hudby i filmů. Černé provedení osloví
mužské i ženské pohlaví. Délka kabelu je 1,6 m.

3. Za jakou maximální cenu byste byl/a ochotný/á koupit
sluchátka?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

4. Do jaké míry si myslíte, že se orientujete v cenách
sluchátek?
Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek:

vůbec se
neorientuji

spíše se
neorientuji

nejsem si
jistý/á

spíše se
orientuji

velice
dobře se
orientuji

Orientace v cenách
sluchátek
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Pravá hovězí svíčková cca 1 kg. Země původu - Česká republika. 

5. Za jakou cenu si myslíte, že se bude kilo hovězí
svíčkové prodávat na českém trhu?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

Pravá hovězí svíčková cca 1 kg. Země původu - Česká
republika. 

6. Byl/a byste ochotný/á koupit si kilo hovězí svíčkové za
147 kč?
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 Ano

 Ne
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Pravá hovězí svíčková cca 1 kg. Země původu - Česká
republika. 

7. Za jakou maximální cenu byste byl/a ochotný/á koupit si
kilo hovězí svíčkové? 
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

8. Do jaké míry si myslíte, že se orientujete v cenách
masa?
Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek:

vůbec se
neorientuji

spíše se
neorientuji

nejsem si
jistý/á

spíše se
orientuji

velice
dobře se
orientuji

Orientace v cenách
masa
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Praktický batoh v moderním designu pro všechny milovníky originálních věcí. Zaujme
především svým zpracováním, které se příznačně nazývá Roll top. Mimo jiné má polstrovaná
záda, ale také nastavitelné popruhy. Nechybí ani přihrádka na laptop až do rozměru 15.6".
Díky objemu 12L se do něj vejde vše, co potřebujete do města, ale i na výlet.

9. Za jakou cenu si myslíte, že bude batoh prodáván na
českém trhu?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

Praktický batoh v moderním designu pro všechny milovníky
originálních věcí. Zaujme především svým zpracováním, které
se příznačně nazývá Roll top. Mimo jiné má polstrovaná záda,
ale také nastavitelné popruhy. Nechybí ani přihrádka na laptop
až do rozměru 15.6". Díky objemu 12L se do něj vejde vše, co
potřebujete do města, ale i na výlet.

10. Byl/a byste ochotný/á koupit batoh za 379 kč?
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 Ano

 Ne
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Praktický batoh v moderním designu pro všechny milovníky
originálních věcí. Zaujme především svým zpracováním, které
se příznačně nazývá Roll top. Mimo jiné má polstrovaná záda,
ale také nastavitelné popruhy. Nechybí ani přihrádka na laptop
až do rozměru 15.6". Díky objemu 12L se do něj vejde vše, co
potřebujete do města, ale i na výlet.

11. Za jakou maximální cenu byste byl/a ochotný/á
koupit tento batoh?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

12. Do jaké míry si myslíte, že se orientujete v cenách
batohů?
Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek:

vůbec se
neorientuji

spíše se
neorientuji

nejsem si
jistý/á

spíše se
orientuji

velice
dobře se
orientuji

Orientace v cenách
batohů
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Stylový kovový desgin USB flash disku s kapacitou 128 GB, připojení USB 3.0, rychlost
čtení 150 MB/s a rychlostí zápisu 12 MB/s Vám usnadní práci a Vaše data budou vždy
chráněná.

13. Za jakou cenu si myslíte, že bude USB flash disk
prodáván na českém trhu?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

Stylový kovový desgin USB flash disku s kapacitou 128 GB,
připojení USB 3.0, rychlost čtení 150 MB/s a rychlostí zápisu
12 MB/s Vám usnadní práci a Vaše data budou vždy
chráněná.

14. Byl/a byste ochotný/á koupit tento USB flash disk za
133 Kč?
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 Ano

 Ne
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Stylový kovový desgin USB flash disku s kapacitou 128 GB,
připojení USB 3.0, rychlost čtení 150 MB/s a rychlostí zápisu
12 MB/s Vám usnadní práci a Vaše data budou vždy
chráněná.

15. Za jakou maximální cenu byste byl/a ochotný/á koupit
tento USB flash disk? 
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

16. Do jaké míry si myslíte, že se orientujete v cenách
USB flash disků?
Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek:

vůbec se
neorientuji

spíše se
neorientuji

nejsem si
jistý/á

spíše se
orientuji

velice
dobře se
orientuji

Orientace v cenách USB
flash disků
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Se sendvičovačem připravíte až 8 trojúhelníkových toastů. Topné desky s nepřilnavým
povrchem, automatická regulace teploty, příkon 1100-1300W, možnost svislého uložení,
světelná indikace provozu a zahřívání, tepelně izolované madlo, délka přívodního kabelu 70
cm, protiskluzové nožky. 

17. Za jakou cenu si myslíte, že bude toustovač prodáván
na českém trhu?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

Se sendvičovačem připravíte až 8 trojúhelníkových toastů.
Topné desky s nepřilnavým povrchem, automatická regulace
teploty, příkon 1100-1300W, možnost svislého uložení,
světelná indikace provozu a zahřívání, tepelně izolované
madlo, délka přívodního kabelu 70 cm, protiskluzové nožky. 

18.  Byl/a byste ochotný/á koupit si toustovač za 264 kč?
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 Ano

 Ne
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Se sendvičovačem připravíte až 8 trojúhelníkových toastů.
Topné desky s nepřilnavým povrchem, automatická regulace
teploty, příkon 1100-1300W, možnost svislého uložení,
světelná indikace provozu a zahřívání, tepelně izolované
madlo, délka přívodního kabelu 70 cm, protiskluzové nožky. 

19. Za jakou maximální cenu byste byl/a ochotný/á
koupit tento toustovač?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

20. Do jaké míry si myslíte, že se orientujete v cenách
toustovačů?
Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek:

vůbec se
neorientuji

spíše se
neorientuji

nejsem si
jistý/á

spíše se
orientuji

velice
dobře se
orientuji

Orientace v cenách
toustovačů
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Kompaktní reproduktor s praktickým poutkem a s viditelným basovým měničem na zadní
straně. Výkon 5 W. Funkce: Bluetooth v 4.2, mikrofon s tlumením šumu, hands-free, FM rádio.
MicroSD slot, USB. Výdrž reproduktoru 5 hodin. Frekvence 280 Hz – 16 kHz. Citlivost >= 95
dB. Průměr reproduktoru 52 mm. Rozměry 92 x 92 x 46 mm. Hmotnost 190 g.

21. Za jakou cenu si myslíte, že bude reproduktor
prodáván na českém trhu?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

Kompaktní reproduktor s praktickým poutkem a s viditelným
basovým měničem na zadní straně. Výkon 5 W. Funkce:
Bluetooth v 4.2, mikrofon s tlumením šumu, hands-free, FM
rádio. MicroSD slot, USB. Výdrž reproduktoru 5 hodin.
Frekvence 280 Hz – 16 kHz. Citlivost >= 95 dB. Průměr
reproduktoru 52 mm. Rozměry 92 x 92 x 46 mm. Hmotnost
190 g.

22. Byl/a byste ochotný/á koupit reproduktor za 327 kč?
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 Ano

 Ne
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Kompaktní reproduktor s praktickým poutkem a s viditelným
basovým měničem na zadní straně. Výkon 5 W. Funkce:
Bluetooth v 4.2, mikrofon s tlumením šumu, hands-free, FM
rádio. MicroSD slot, USB. Výdrž reproduktoru 5 hodin.
Frekvence 280 Hz – 16 kHz. Citlivost >= 95 dB. Průměr
reproduktoru 52 mm. Rozměry 92 x 92 x 46 mm. Hmotnost
190 g.

23. Za jakou maximální cenu byste byl/a ochotný/á koupit
tento reproduktor? 
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

24. Do jaké míry si myslíte, že se orientujete v cenách
reproduktorů?
Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek:

vůbec se
neorientuji

spíše se
neorientuji

nejsem si
jistý/á

spíše se
orientuji

velice
dobře se
orientuji

Orientace v cenách
reproduktorů
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Džínové kalhoty s 5 kapsami ze sepraného strečového denimu s klasickým pasem - pánské i
dámské.

           

25. Za jakou cenu si myslíte, že budou džíny prodávány na
českém trhu?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

Hodnoťte pánské či dámské - dle Vašeho pohlaví.

Džínové kalhoty s 5 kapsami ze sepraného strečového
denimu s klasickým pasem - pánské i dámské.

           

26. Byl/a byste ochotný/á koupit si džíny za 231 kč?
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 Ano

 Ne
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Džínové kalhoty s 5 kapsami ze sepraného strečového
denimu s klasickým pasem - pánské i dámské.

           

27. Za jakou maximální cenu byste byl/a ochotný/á koupit
tyto džíny?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

Hodnoťte džíny pánské či dámské dle Vašeho pohlaví. 

28. Do jaké míry si myslíte, že se orientujete v cenách
džínů?
Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek:

vůbec se
neorientuji

spíše se
neorientuji

nejsem si
jistý/á

spíše se
orientuji

velice
dobře se
orientuji

Orientace v cenách
džínů
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Dámské i pánské tričko Levis s krátkým rukávem, 100% bavlna. 

      

 
29. Za jakou cenu si myslíte, že bude tričko prodáváno na
českém trhu?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

Hodnoťte tričko dle Vašeho pohlaví - dámské či pánské.

Dámské i pánské tričko Levis s krátkým rukávem, 100%
bavlna. 

      

30. Byl/a byste ochotný/á koupit si toto tričko za 159 Kč?
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 Ano

 Ne

Hodnoťte tričko pánské či dámské dle Vašeho pohlaví. 
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Dámské i pánské tričko Levis s krátkým rukávem, 100%
bavlna. 

      

31. Za jakou maximální cenu byste byl/a ochotný/á koupit
si toto tričko?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

Hodnoťte tričko pánské či dámské dle Vašeho pohlaví. 

32. Do jaké míry si myslíte, že se orientujete v cenách
triček Levis?
Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek:

vůbec se
neorientuji

spíše se
neorientuji

nejsem si
jistý/á

spíše se
orientuji

velice
dobře se
orientuji

Orientace v cenách
triček
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Termohrnek z nerezové oceli o objemu 0,35l. Obsahuje spolehlivou pojistku zajišťující 100%
těsnění, je vyroben z netoxických materiálů, udrží nápoj 4 hod. teplý, 8 hod. studený.
Rozměry: výška: 215 mm, průměr dole 65 mm, průměr max 80 mm.

33. Za jakou cenu si myslíte, že bude termohrnek
prodáván na českém trhu?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč
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Termohrnek z nerezové oceli o objemu 0,35l. Obsahuje
spolehlivou pojistku zajišťující 100% těsnění, je vyroben z
netoxických materiálů, udrží nápoj 4 hod. teplý, 8 hod.
studený. Rozměry: výška: 215 mm, průměr dole 65 mm,
průměr max 80 mm.

34. Byl/a byste ochotný/á koupit tento termohrnek za 113
Kč?
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 Ano

 Ne
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Termohrnek z nerezové oceli o objemu 0,35l. Obsahuje
spolehlivou pojistku zajišťující 100% těsnění, je vyroben z
netoxických materiálů, udrží nápoj 4 hod. teplý, 8 hod.
studený. Rozměry: výška: 215 mm, průměr dole 65 mm,
průměr max 80 mm.

35. Za jakou maximální cenu byste byl/a ochotný/á koupit
tento termohrnek?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

36. Do jaké míry si myslíte, že se orientujete v cenách
termohrnků?
Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek:

vůbec se
neorientuji

spíše se
neorientuji

nejsem si
jistý/á

spíše se
orientuji

velice
dobře se
orientuji

Orientace v cenách
termohrnků
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Pánev je vyrobena z kvalitních a odolných materiálů. Má mimořádně nepřilnavý 6-vrstvý
povrch Titanium Excellence® s tvrdou minerální bází a 2 vrstvami titanu. Má indikátor
teploty Thermo-SpotTM, který po dosažení optimální teploty zčervená. Perfektně rozvádí teplo
pro rychlé, úsporné a rovnoměrné vaření. Průměr - 28 cm, váha - 1,62 kg.

37. Za jakou cenu si myslíte, že bude pánev prodávána na
českém trhu?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

Pánev je vyrobena z kvalitních a odolných materiálů. Má
mimořádně nepřilnavý 6-vrstvý povrch Titanium Excellence® s
tvrdou minerální bází a 2 vrstvami titanu. Má indikátor
teploty Thermo-SpotTM, který po dosažení optimální teploty
zčervená. Perfektně rozvádí teplo pro rychlé, úsporné a
rovnoměrné vaření. Průměr - 28 cm, váha - 1,62 kg.

38. Byl/a byste ochotný/á koupit si tuto pánev za 260 kč?
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 Ano

 Ne
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Pánev je vyrobena z kvalitních a odolných materiálů. Má
mimořádně nepřilnavý 6-vrstvý povrch Titanium Excellence® s
tvrdou minerální bází a 2 vrstvami titanu. Má indikátor
teploty Thermo-SpotTM, který po dosažení optimální teploty
zčervená. Perfektně rozvádí teplo pro rychlé, úsporné a
rovnoměrné vaření. Průměr - 28 cm, váha - 1,62 kg.

39. Za jakou maximální cenu byste byl/a ochotný/á
koupit tuto pánev?
 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč

40. Do jaké míry si myslíte, že se orientujete v cenách
pánví?
Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek:

vůbec se
neorientuji

spíše se
neorientuji

nejsem si
jistý/á

spíše se
orientuji

velice
dobře se
orientuji

Orientace v cenách
pánví

Děkuji za Váš čas a za dokončení dotazníku. Moc jste mi tím pomohli. 
23.06.2019 – 22:40

Odeslat Váš průzkum.
Děkujeme Vám za vyplnění tohoto průzkumu.


