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Otroci, pripeljite starše in jih prepustite
brezskrbnim nakupom!
3. kolesarski maraton
13. junija 2009
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Nagradna križanka
Naj bo doma res najlepše!

To je moje mesto!
Brezplačni oglasnik nakupovalnega središča BTC CITY Murska Sobota – številka 63 – letnik 11 – maj 2009

2

Otroci, pripeljite
starše in jih prepustite
brezskrbnim nakupom!
Sobotni dan nakupov in zabave bomo v soboškem BTC Cityju obogatili z zanimivo pridobitvijo za najmlajše. Ob desetih
bomo odprli igralnice za najmlajše, opremljene z atraktivnimi
igrali. Uredili smo dva igralna prostora: za otroke, stare do treh
let, in za tiste, stare od štiri do 12 let. Od 23. maja dalje bomo v
igralnicah ob petkih popoldan in ob sobotah dopoldan poskrbeli za animacijski program.
Tudi za otvoritev smo pripravili zanimiv otroški zabavni program s plesnimi točkami, nastopom klovna in ustvarjanjem figur z baloni.

3. kolesarski
maraton
13. junija 2009
Start bo ob 10.00 na parkirišču BTC-ja,
zbiranje prijav od 8.00 dalje
BTC City tudi letos organizira s pomočjo Občinske športne zveze Moravske Toplice kolesarski maraton BTCiklin.
Pripravili bomo tri proge: družinsko, rekreativno in progo
za veliki maraton.
Družinska proga bo manj zahtevna. Dolga bo 15 kilometrov, udeleženci se bodo odpeljali s parkirišča BTC-ja proti
Markišavcem, v Polano, skozi Brezovce, Gorico in Puconce
nazaj v Markišavce in na cilj pri BTC-ju. Proga je ravninska
in primerna za družinsko kolesarjenje ter za vse, ki radi kolesarijo, so športnega duha in dobre volje.
Proga za rekreativni maraton je nekoliko zahtevnejša in
dolga 27 kilometrov. Start bo s parkirišča BTC-ja, potem pa
se bodo kolesarji odpeljali proti Polani, Beznovcem, Gorici in
Puconcem ter nazaj proti Markišavcem na cilj pri BTC-ju.
Veliki maraton BTC, ki je najzahtevnejši, se prav tako
začenja na parkirišču BTC-ja in nadaljuje proti Polani, Beznovcem, Gradu, Vidoncem, Mačkovcem, Bodoncem, Gorici in Markišavcem do cilja pri BTC-ju.
Prijava

Velika promocija
in ličenje

Izpolnjene prijavnice za udeležbo na maratonu pošljite
na naslov: BTC, d. d., Nemčavci 1 d, Murska Sobota. Prijava bo možna tudi na dan maratona, dve uri pred startom.
Za vse udeležence kolesarskega maratona bo dobro poskrbljeno, vsak dobi tudi spominsko majico.
Vse druge informacije o maratonu BTCiklin najdete na portalu www.sportvmestu.si. Prijava je možna tudi po spletu.

23. 5. 2009
med 9. in 13. uro

Pravila kolesarskega maratona
Na maratonu lahko sodelujejo vsi, ki se počutijo sposobne, da zmorejo prevoziti družinsko ali rekreativno progo.
Otroci, stari do 14 let, smejo kolesariti le v spremstvu staršev oz. polnoletne osebe. Maraton bo potekal ob normalnem prometu, zato morajo kolesarji spoštovati cestnoprometne predpise in navodila organizatorja.
Udeleženci kolesarijo na lastno odgovornost po svojih
zmožnostih.
Organizator ne jamči za škodo, ki jo udeleženec povzroči sebi, drugim udeležencem ali tretji osebi. Za varen potek
prireditve bodo skrbeli vozila organizatorja in redarji. Priporočamo čelado, za otroke je obvezna! S startom kolesarji
potrjujejo, da so seznanjeni s pravili.

Vabimo
vas …
23. 5.
ob 20. uri
SKUPINA FEELING

P R I J A V N I C A
Ime
Priimek
Datum rojstva
Spol

30. 5. ob 20. uri

Ulica

SKUPINA
NOVA GENERACIJA

Poštna št.

moški

ženski

Kraj

Država
Od 29. 5. vsak
petek popoldne
in soboto dopoldne
ANIMACIJE Z
DELAVNICAMI
ZA OTROKE

Klub
e-mail
Podpis
Prijavljam se na kolesarski maraton

Oglasnik brezplačno
ga prejemajo vsa
pomurska gospodinjstva
Urednica Veronika Železnik
Vsebinska zasnova
in oblikovanje Venera,
agencija za trženje, Ul. arh.
Novaka 13, Murska Sobota
Izdajatelj BTC, d. d.,
Šmartinska 152, Ljubljana
Naklada 34.000
Tisk Delo TČR, d. d.,
Dunajska cesta 5, Ljubljana
Distribucija Pošta Slovenije

15 km – družinski maraton
27 km – rekreativni maraton
54 km – veliki maraton
Štartnina za odrasle udeležence je 5 evrov, za otroke do
14. leta 3 evre.
S podpisom na prijavnici potrjujem, da sem seznanjen s
in soglašam z objavo podatkov
pravili maratona
s prijavnice, fotografij, filmskih in video posnetkov z maratona v sredstvih javnega obveščanja.
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NE SPREGLEJTE...

€ PRIHRANEK

10% POPUST*
5

170

stara cena: 699,99 €

na belo tehniko in male
gospodinjske aparate,
ter
%

€ PRIHRANEK

220

V času FESTIVALA
NAKUPOV IN ZABAVE
od 21. do 23. 05. 2009,
vam nudimo

POPUST

*

na vse televizorje.

479,99 €

stara cena: 499,99 €

Hladilnik
s točilnikom vode
LG GCF399BLQK

329,99 €
Pralni stroj
LG WD14480TP

Prostornina hladilnika/zamrzovalnika:
210/86 l. No Frost - samodejno
odtajevanje. Bio Shield - antibakterijska
zščita. Alarm za odprta vrata, točilnik za
vodo. Energijski razred A. Barva Platinum
Silver. Mere (ŠxVxG): 189,6x59,5x65,1 cm.

Hitrost ožemanja do 1.400 obr./min., zmogljivost pranja do
7 kg perila. 8 programov pranja, 10 posebnih funkcij, 30 cm
velika vrata, kot odpiranja 180°C. Fuzzy Logic, LCD zaslon,
zamik vklopa. Energijski razred A+.

*Popusti se ne seštevajo. Popust ne velja za obstoječe akcije.

Pomivalni stroj
Zannusi ZDF214

12 pogrinjkov, 5 programov, 3 temperature,
zamik vklopa. Energijski razred A.

299,99 €

339,99 €
Zamrzovalna skrinja
Beko HSA24520

piroliza

Prostornina 230 l. 7 predalov,
ključavnica. Energijski razred A+.
Mere (VxŠxG): 86x110x72,5 cm.

5x optični zoom
8,1 mio točk
indukcija

Vgradni set
Beko II64400T+CIM308400PX

Kuhalna plošča: 4x indukcijska kuhališča, senzorsko upravljanje, 4x Booster, indikator
preostale toplote, ključavnica. Vgradna pečica: Prostornina 54 l. 8 funkcij pečenja,
ventilator, 2 programa čiščenja pečice (Pyroliza in Eco Pyro), funkcija odmrzovanja.
Elektronska ura, ključavnica, energijski razred A.

899,99 €
Dual-Core 2,16 GHz
250 GB hdd
2 GB ram

Digitalni
fotoaparat
Sony DSC-W150

Ločljivost 8,1 mio točk, 6,9 cm LCD zaslon, 5x optični zoom. Inteligentno prepoznavanje
prizorov, funkcija Smile Shutter, trpežno in lahko aluminijasto ohišje. Li-ion baterija.

39 cm
(15,4”)

599,99 €
Notesnik
Toshiba Satellite Pro A300-21

159,99 €

Procesor Intel Pentium Dual-Core T3400 2,16 GHz, pomnilnik 2 GB, trdi disk 250 GB,
DL DVD/RW zapisovalnik, 39 cm LCD zaslon, ločljivost 1280x800, gr. kartica ATI
Radeon HD3470 256 MB. WLAN, Bluetooth, spletna kamera.

slovenski meni
2x HDMI

399,90 €
LCD televizor
LG 32LG2000

Diagonala 81 cm, ločljivost 1366x768 px,
kontrast 15.000:1. XD Engine, AV mode,
skriti zvočniki. 2x HDMI, HD ready.

BIG BANG MURSKA SOBOTA | BTC, Nemčavci 1d | Tel: 02/538 20 00 | Ponudba velja od 21. 05. do 23. 05. 2009 oz. do prodaje zalog | Cene so v € in vsebujejo DDV | Popust se obračuna na blagajni.

81 cm
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To~ke
zvestobe

NOVO!
OD 15.5.

DODATNI BARVI
rdeča

siva
SPAR SLOVENIJA d.o.o., Ljubljana, Letališka 26

od 19.3.2009 do 8.7.2009
Vse o FNZ-ju tudi na mobilnem portalu BTC City
Vse informacije o Festivalu nakupov in zabave najdete letos tudi na mobilnem portalu BTC City:
iskalnik trgovin, program
prireditev in seznami popustov

nagradni
kviz

brezplačna ozadja, animacije
in teme za vaše mobilnike

posebna
tema FNZ!

Za dostop pošiljite
SMS s ključno besedo
FNZ na številko 6000.

Nagradno
vprašanje
Odgovorite na
nagradno vprašanje
in se potegujte za kar
55 zanimivih nagrad:
• 30 kompletov
Bodi Totalno Cool
(komplet vključuje
nakupovalno torbo,
črno majico, dežnik
in obesek za ključe)
• 20 kompletov za vaš
mobilnik (promocijska nogavica in trak
za mobilnik)
• 3 športne torbe BTC
• 2 brisači Atlantis
Koliko članov
sestavlja skupino
Turbo Angels?
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POKROVITELJ NAGRADNE KRIŽANKE:
BTC, d. d., Ljubljana, Šmartinska cesta 152,
1533 Ljubljana, PE Murska Sobota
1. nagrada: darilni bon BTC Cityja v vrednosti 50 €
2. nagrada: darilni bon BTC Cityja v vrednosti 30 €
3. nagrada: darilni bon BTC Cityja v vrednosti 20 €
Geslo nagradne križanke nam pošljite na dopisnici
do 5. 6. 2009 na naslov: BTC, d. d., Nemčavci 1 d,
9000 MURSKA SOBOTA. Imena nagrajencev bomo
objavili v naslednji številki Oglasnika. Potrdila o nagradi bomo poslali po pošti.

4

2

Pravilne odgovore s svojimi podatki (ime in priimek, naslov in
poštna številka) pošljite na elektronski naslov nagradnaigra@
btc.si do vključno 25. 5. 2009.
Imena naagrajencev bodo objavljena najkasneje 26. 5.
2009 na portalu www.btc-city.
com. Obveščeni bodo tudi po
elektronski pošti.
S sodelovanjem v nagradni igri se
strinjate s pravili nagradne igre, ki
so objavljena na www.btc-city.com.
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Salon Creatina
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Največja ponudba preprog in
talnih oblog v Salonu Creatina
PVC in tekstilne talne obloge. Topli podi
modernih barv in najnovejših vzorcev.
Primerni za vse prostore v vašem domu.
Za sobe, jedilnice, kuhinje, kopalnice.
V Salonu Creatina tudi največja ponudba
preprog z modernimi in klasičnimi vzorci.

Hitex

Salon Creatina – navdih urejenega doma

Vse za najboljši spanec
Spanje je ena osnovnih življenjskih
potreb. Naše telo napolni z energijo, zato
je izjemno pomembno, da dobro spimo.
Spoštujte svoje telo, ki vam bo neizmerno
hvaležno za skrb. Privoščite mu, kar
potrebuje za dober spanec. Nepogrešljivo
je kakovostno ležišče, ki se telesu
popolnoma prilagaja.
V mesecu maju, ko praznujemo 16.
rojstni dan, izkoristite poseben popust ob
nakupu vseh izdelkov za zdravo spanje.

Velana

Prebudite se naspani in premagajte
spomladansko utrujenost.

Zastira in odpira pogled
Vse na enem mestu: svetovanje,
izmere, šivanje in montaža.
Pester izbor najrazličnejših
materialov, barv in veliko
idej za namestitev zaves.
Za vsako okno imamo rešitev!

Naj bo doma
res najlepše!
V trgovinah SALON CREATINA, HITEX, VELANA, SVILANIT, INTERSHOP,
CVETLIČARNA FLORJANA IN ZOO MARKET v BTC Cityju v Murski Soboti
so skrbno proučili letošnje trende pri urejanju bivalnih prostorov in
okolja. Pripravili so atraktivno in cenovno prijazno ponudbo izdelkov, ki
bodo v vaš dom vnesli svežino in nove razloge za zadovoljstvo.
In to samo z malo truda in kreativnosti.

7
Razkošje idej za posebne trenutke
Želite izbrati darilo za rojstni dan, poroko ali
razveseliti poslovnega partnerja z drobno
pozornostjo?
V prodajalni Intershop lahko izberete uporabne
ali okrasne izdelke iz porcelana, keramike,
stekla, lesa in drugih naravnih materialov.
Izbrani izdelek vam bomo tudi lepo zavili.
Trendi: naravno bela, svetle in temne krem
barve do sveže zlate, zeleno modra barva
in vedno aktualna bela s črno.

Intershop

Svilanit
Predstavlja zelo kakovostne izdelke
iz programa hišnega tekstila
Izbirate lahko med izjemno lepimi in kakovostnimi
brisačami, kopalniškimi preprogami, kopalnimi plašči,
posteljnimi prevlekami in pregrinjali, rjuhami, prešitimi
odejami, nadvložki, vzglavniki, odejami, namiznim
programom, kuhinjskimi dodatki, kravatami in
številnimi modnimi dodatki.
Dobro smo poskrbeli tudi za najmlajše!
Vse o nas najdete na našem spletnem naslovu
www.svilanit.si.

www.btc-city.com

Vabljeni v našo trgovino Svilanit na ogled in nakup
izdelkov, ki so ustvarjeni za vas in vašo kulturo bivanja.

Cvetličarna Florjana
Znamo s cvetjem in zelenjem
Zasadimo korita za balkon,
pokosimo travo okrog vaše hiše,
presadimo vam sobne lončnice.

Pričarajte si košček raja na svojem vrtu ali v stanovanju
Na voljo smo vam z nasveti, opremo in ribami, da uredite ribnik
na vrtu ali akvarij v stanovanju za sprostitev in uživanje ob
prijetnih prostih trenutkih.
Narava bogati in sprošča.

ZOO market

Rože so kot prijateljice,
ki jim zaupamo.
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