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LA COLLECTION DE PARFUMS
Coffret

ARMANI CODE DUO SET (Code/Code Profumo)
Eau de Toilette 30 ml + Eau de Parfum 30 ml

975 CZK / approx. 39 EUR

975 CZK / approx. 39 EUR

Our bestseller La Collection features Lancôme’s most iconic fragrances finely packed in a coffret.
The perfect gift for collectors. The Coffret contains Trésor Classique 7,5 ml, Trésor in Love 5 ml,
Miracle 5 ml, Hypnose 5 ml & La vie est belle 4 ml.

Armani Code is a modern fragrance and the newest interpretation of seduction for the
contemporary man in the know. Let’s discover these seductive and intimate fragrances with
that 30 ml exclusive duo pack. With that easy size for traveling, the magnetic power of man
is revealed as you go. It is also a perfect set for multiple gifts.

Náš bestseller, kolekce parfému La Collection, obsahuje nejikoničtější vůně značky Lancôme, vkusně
zabalené v dárkovém setu. Perfektní dárek pro příznivce této značky. Sada obsahuje: Trésor Classique
7,5 ml, Trésor in Love 5 ml, Miracle 5 ml, Hypnose 5 ml & La vie est belle 4 ml.

LANCÔME
LA VIE EST BELLE
Eau de Parfum 50 ml

MICHAEL KORS
SEXY AMBER
Eau de Parfum 100 ml

1175 CZK / approx. 47 EUR

975 CZK / approx. 39 EUR

A unique olfactory signature perfume scent created by three of France’s
leading perfumers, La vie est belle introduces a new olfactive language
with precious ingredients.

Superbly stylish and sultry. A spotlight on warm amber wrapped in
sandalwood and layered with lush white flowers. Deeply seductive.

Jedinečná charakteristická vůně tohoto parfému je společným dílem tří
předních francouzských výrobců parfémů. Pomocí vzácných esencí nás
vůně La vie est belle seznamuje s novou řečí čichových buněk.

Pouze na letech mimo EU / Non EU flights only

Nechte se unášet příjemnou hřejivou vůní, jejímž základem je teplá
balzamická vůně ambry se sladkým dřevitým nádechem. O pořádnou
dávku smyslnosti se postarají nasládlé bílé kvítky a santalové dřevo. Sexy
Amber s vámi setrvá dlouho a s vysokou intenzitou.

Armani Code je moderní vůně a ztělesnění rutiny svádění muže orientujícího se ve své době.
Objevte svůdné a intimní vůně v exkluzivním duo balení po 30 ml. Díky praktickému balení
na cesty vás bude magnetická mužná přitažlivost provázet všude, kam zavítáte. Sadu můžete
využít i jako dárek pro více lidí.

HUGO BOSS
BOSS BOTTLED DUO SET (Bottled/Tonic)
Eau de Toilette 2 x 30 ml

975 CZK / approx. 39 EUR
Boss Bottled TONIC is an elegant composition of sophisticated citruses and rich woody
notes bringing a refreshing dimension to the classic fragrance. This set contains: 30ml BOSS
Bottled Tonic Eau de Toilette, 30ml BOSS Bottled Eau de Toilette.
Boss Bottled TONIC dodává díky elegantní kombinaci svěží vůně citrusů a sytých dřevitých tónů
klasické vůni nový svěží rozměr. Duo Set Boss Bottled & Bottled Tonic (2 x 30 ml) exkluzivně na cesty.

SPIRITS

TOBACCO
TABÁK

LIHOVINY

TULLAMORE DEW
IRISH WHISKEY
0.5L PET

200 CZK / approx. 8 EUR

BALLANTINE’S
SCOTCH WHISKY
0.5L PET

175 CZK / approx. 7 EUR

MARLBORO

MARLBORO

RED
200s

GOLD
200s

750 CZK / approx. 30 EUR

750 CZK / approx. 30 EUR

WARNING OF THE MINISTRY OF HEALTH: SMOKING CAUSES FATAL LUNG CANCER.
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ VARUJE: KOUŘENÍ ZPŮSOBUJE RAKOVINU.

COLLECTIBLES

PRO SBĚRATELE

FINLANDIA
VODKA
0.5L PET

175 CZK / approx. 7 EUR

BEEFEATER
GIN
0.5L PET

175 CZK / approx. 7 EUR

AIRPLANE MODEL
SMARTWINGS
B-737/800
Scale 1:200

325 CZK / approx. 13 EUR

AIRPLANE MODEL
CZECH AIRLINES
A330-300
Scale 1:200

575 CZK / approx. 23 EUR

Fly & Buy inflight sales are offered on Smartwings and Czech Airlines flights operated from Prague. All products from this offer are only available on destinations outside the EU. Due to customs and tax restrictions, products cannot be
offered on return flights to Prague. Please inquire with the crew about the availability of Fly & Buy sales on your flight. We accept credit and debit cards, cash payments are not accepted. Prices in CZK are fixed, prices in EUR are for guidance
only. Card payments are charged in CZK. For security reasons, the maximum amount paid for with a card is limited to CZK 5,000 or EUR 200 per person. The crew is entitled to verify card details and request the presentation of an ID card
or passport. Alcoholic beverages and tobacco products cannot be sold to anyone under 18 years of age. It is forbidden to consume alcoholic beverages purchased under this Fly & Buy offer during the flight. Fly & Buy on-board sales are
provided in the name of and on behalf of ALPHA FLIGHT a.s, K Letišti 1018/55, 161 00 Prague, Czech Republic.
Palubní prodej FLY & BUY je nabízen na linkách provozovaných společnostmi Smartwings a České aerolinie na odletech z Prahy. Všechny produkty z této nabídky jsou k dispozici pouze na letech do destinací mimo EU. Z důvodu
celních a daňových omezení nemohou být produkty nabízeny na zpátečních letech do Prahy. O dostupnosti prodeje Fly & Buy na vašem letu se prosím informujte u posádky. Přijímáme kreditní i debetní karty, hotovostní platby nejsou
akceptovány. Ceny uvedené v CZK jsou fixní, ceny v EUR jsou pouze orientační. Platby kartou jsou zaúčtovány v CZK. Z bezpečnostních důvodů je maximální výše nákupu hrazeného kartou omezena na 5000 CZK, nebo 200 EUR na osobu.
Posádka je oprávněna při platbě kartou ověřit její náležitosti a požádat o předložení občanského průkazu nebo cestovního pasu. Alkoholické nápoje a tabákové výrobky nelze prodávat osobám mladším 18 let. Během letu je zakázáno
konzumovat alkoholické nápoje, které byly zakoupeny v rámci této Fly & Buy nabídky. Palubní prodej Fly & Buy je poskytován společností ALPHA FLIGHT a.s, K Letišti 1018/55, 161 00 Praha, Česká republika.

Card payments only!
Platba možná pouze kartou!

