
Oglasnik Brezplačen časopis nakupovalnega 
središča BTC City Murska Sobota
Številka 78 | Leto 13 | maj 2011

www.btc-city.com

JAN PLESTENJAK
Vstopnice za koncert, ki bo ob 21. uri, stanejo 5 €  
in so na voljo v Kegl City Planetu in Kava baru BTC.
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Doniram in uživam na soncu

Donirajte 50 točk in 
prejmite 25 % popust* na 
izdelek sončne kozmetike

Za darovanih 50 točk:
• pomagate obdariti otroke slovenskih vrtcev s sončnimi kremami
• prejmete bon za 25 % popust na izdelek sončne kozmetike
• izpolnite kupon in se potegujete za potovanje na Karibe
*Izdaja bona: najpozneje do 31. 5. 2011, unovčenje bona: najpozneje do 30. 6. 2011
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Dobitniki nagrad pokrovitelja križanke:  
Velana, tovarna zaves, d. d., Šmartinska c. 52, Ljubljana

1. nagrada: darilni bon v vrednosti 50 €, Simona Geder, Gornja Radgona

2. nagrada: darilni bon v vrednosti 30 €, Franc Prelec, Šalovci

3. nagrada: darilni bon v vrednoti 20 €, Majda Huber, Murska Sobota

4. 6. 2011 ob 10.00 mednarodno  
srečanje starodobnih vojaških vozil

5. kolesarski maraton BTCiklin 11. junija 2011
Start bo ob 10.00 na parkirišču BTC-ja, zbiranje prijav od 8.00
BTC City tudi letos organizira s 
pomočjo Občinske športne zveze 
Moravske Toplice kolesarski 
maraton BTCiklin. Maraton je iz 
leta v leto bolj priljubljen in se ga 
udeleži vedno več kolesarjev, od 
tistih najmlajših vse do starejših. 
Tudi letos bodo udeleženci lahko 
izbirali med tremi progami. 
Družinska proga bo manj 
zahtevna, dolga 15 kilometrov in 
bo potekala s parkirišča BTC-ja 
proti Markišavcem, v Polano, skozi 
Brezovce, Gorico in Puconce nazaj 

v Markišavce in na cilj proti BTC-ju. 
Proga je ravninska in primerna za 
družinsko kolesarjenje ter za vse, ki 
radi kolesarijo.

Proga za rekreativni maraton bo 
nekoliko zahtevnejša in dolga 27 
kilometrov. Pot bo vodila s parkirišča 
BTC-ja proti Polani, Beznovcem, 
Gorici in Puconcem ter nazaj proti 
Markišavcem na cilj pri BTC-ju. 

Veliki maraton, ki je najzahtevnejši, 
bo dolg kar 54 kilometrov in 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.

Pravila kolesarskega 
maratona

Na maratonu lahko sodelujejo vsi, 
ki se počutijo sposobne, da zmorejo 
prevoziti eno izmed prog. Otroci, 
stari do 14 let, smejo kolesariti 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 uporabo 
čelade, ki je za otroke obvezna!

Varno in srečno vožnjo ter veliko 
športnega duha!

Megapopusti
Spet je tu mesec maj in z njim 
tudi zdaj že tradicionalni Festival 
nakupov in zabave. Dan, ki se 
ga že vsi veselimo in nestrpno 
pričakujemo. Številne trgovine nam 
bodo ta dan ponudile popuste, ki 
se jih vsekakor splača izkoristiti. 
Poleg popustov bo tudi čas za 
prijetno srečanje in druženje.

Od 10. ure naprej nas bo 
zabavala skupina Blue Planet, 
pripravili smo številne promocije, 
testne vožnje, degustacije, vola z 

žara. Najmlajši pa se bodo lahko 
zabavali na napihljivi žirafi in 
uživali ob skakanju na trampolinu. 
Nikakor pa ne zamudite žrebanja 
v okviru velike nagradne igre, 
saj lahko dobite lepe nagrade 
v vrednosti 1000, 600 ali 300 
evrov in deset manjših nagrad za 
nakupovanje v BTC Cityju Murska 
Sobota.

Ob 21. uri vabljeni v Kegl city 
Planet na koncert priljubljena 
pevca Jana Plestenjaka. 
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Mirno in 
sproščeno

Vrtne fontane so privlačni 
dodatki za velike in majhne 
vrtove. 

Prijeten tok vode odvrne misli 
od možnega hrupa, ki ga 
povzroča okolica. V vašem vrtu 
pričara mirno in sproščujoče 
razpoloženje.

Vodne fontane niso prijetne le 
za oko, ampak privabijo tudi 
živali. Tako lahko na svojem 
vrtu gostite tudi razne majhne 
vrste ptic, ki bodo prispevale k 
prijetnemu razpoloženju na vrtu.

Obiščite trgovino Mbazar v 1. 
nadstropju BTC Cityja Murska 
Sobota in si privoščite svojo.

Izjemna ponudba  
za vse, ki vam je  
dovolj nenehnega 
premetavanja po postelji

kupon za darilo – prevleka Cottanic

- naravni ekološko gojen  
organski bombaž,  
pridobljen brez pesticidov, 
herbicidov in drugih toksinov

- bombaž je naravno vlakno le, 
kadar je vzgojen v naravnem 
okolju in ne s sintetičnimi derivati

- na voljo tudi v pralni obliki 
(doplačilo 10 evrov za  
dim. 80/90*190/200)

Doplačilo v redni prodaji 50 € 
(80/90*190/200), s kuponom brezplačno. 
Popusti in ugodnosti se ne seštevajo.

#

Ta članek je namenjen vsem, ki 
po vsaki neprespani noči začnejo 
razmišljati, kako bi izboljšali svoje 
počutje in vsakodnevni utrujenosti 
za vedno rekli zbogom. 

Kakovost spanja je v današnjem 
stresnem času izjemno pomembna, 
saj so običajno naše misli dosti 
bolj utrujene kot telo. Kakovostno 
in zdravo ležišče nam slabih misli 
gotovo ne bo odgnalo, pomagalo 
pa bo telesu, da se hitreje sprosti 
in spočije. Če so vaša jutra zaradi 
nespečnosti vse prej kot dobra, je 
torej zadnji čas, da se zamislite, ali 
je postelja, na kateri spite, dovolj 
udobna in kakovostna. 

Da bo vaše spanje res postalo 
počitek, nas obiščite v trgovini Hitex 
še danes. V naši poslovalnici boste 
lahko na enem kraju preizkusili 
kakovostna in cenovno ugodna 
ležišča iz hladno penjene pene, 

ki so na voljo že od 123 evrov, 
točkovno izjemno prilagodljiva in 
zračna ležišča iz lateksa ter vodne 
postelje. Tako bo izbira pravega 
ležišča za vas dosti lažja. 

Poleg ležišč najdete v naši ponudbi 
tudi anatomsko oblikovane 
vzglavnike iz lateksa, posteljna 
dna, postelje, volneno posteljnino 
ter prevleke in pododeje iz 
naravnega ekološkega bombaža, 
gojenega brez pesticidov, 
herbicidov in drugih toksinov. 

V tokratni ponudbi vam bomo 
poleg 18 % gotovinskega 
popusta ob nakupu ležišča 
PODARILI prevleko COTTANIC.

Ker je ponudba res izjemna in velja 
le do 31. 5., izrežite kupon in še 
danes obiščite našo poslovalnico. 
Nakup se vam bo po spočitih 
nočeh gotovo več kot obrestoval.

Polepšajte si dom
V Salonu Creatina  
–20 % za preproge in  
–10 % za talne obloge

Preproge in talne obloge imajo 
v maju pomladne cene, za 20 
odstotkov so cenejše vse preproge 
in za 10 odstotkov vse talne obloge. 
Na voljo so kakovostne preproge 
priznanih evropskih proizvajalcev in 

velika izbira tekstilnih in PVC-talnih 
oblog. Talne obloge vam po želji 
odrežejo in zarobijo. 

Moderni vzorci in široka barvna 
paleta omogočajo usklajenost z 
vsako sedežno garnituro v vseh 
prostorih vašega doma. Izkoristite 
priložnost in si polepšajte dom z 
novo preprogo ali talno oblogo.

Oblike + barve = kuhinja
Ljudje imamo različne okuse, 
predvsem so nam všeč 
različne barve. Zato smo 
poskrbeli za vse. V GA-
kolekciji kuhinj Noblessa 
boste našli barvno pestrost, 
s katero lahko posameznik 
individualno ustvarja. Našli 
boste poudarjene in nežne 
barve ter zanimivo izbiro lesnih 

okrasov. Izberite si enoten 
stil ali kombinirajte. Možnosti 
ustvarjanja vas bodo presenetile 
– individualnost pa prepričala!

Vabimo vas v naš  
novi prodajni salon v  
1. nadstropju BTC-ja, kjer  
bo 1. junija predstavitev 
novih programov kuhinj.

Prava rešitev z Velano
Zavese že dolgo niso več zgolj zastor pred vsiljivimi pogledi sosedov ali 
lovilniki prahu, ampak so pomemben dodatek notranji opremi prostora, v 
katerem živimo in delamo, ter so tiste, ki domače ognjišče naredijo prijetnejše 
in toplejše za bivanje. Kot takšne se morajo čim bolje ujemati z drugimi 
elementi v prostoru, zato moramo pri nakupu zaves paziti na usklajenost 
barv, vzorcev in materialov, kar je pri tisoč možnih kombinacijah zahtevna 
naloga. Izbrana rešitev nas spremlja vsak dan, zato je pravilna izbira toliko 
pomembnejša.

S strokovnimi nasveti vam lahko priskočijo na pomoč Velanini izurjeni 
svetovalci za notranjo opremo, ki vas po predhodni napovedi brezplačno 
obiščejo v vašem domu in skupaj z vami skušajo poiskati pravo rešitev. 

Cvetje iz cvetličarne Bella 

Lep dom tudi od zunaj
Mesec maj balkone in okenske 
police spremeni v cvetlični 
raj. Še je čas, da poskrbite 
za zasaditev, za dopolnitve 
in popravke, če niste najbolj 
zadovoljni in ne v trendu 
letošnje sezone. Naj spomnimo: 
pri balkonskih zasaditvah 

prevladuje bela barva. Lahko 
izbirate med surfinijami, 
begonijami, grobelnikom, 
bidensom, visečim rmanom, 
bakopo, skevolo, pa tudi 
pelargonijami v belem …

Vse našteto in še več dobite  
v vrtnarstvu Florjana.

Zdaj je čas, ko je na vrsti  
naš dom – polepšajmo si ga!

Vabimo vas, da obiščete cvetličarno 
Bella, kjer boste našli veliko idej za 
osvežitev doma. Ponujamo veliko 
izbiro lončnic, rezanega cvetja, 
različnih dekorativnih dodatkov 
in seveda najrazličnejše ideje 
strokovno usposobljenih cvetličark.

Oblikovanje cvetličnih aranžmajev 
letos narekuje lahkoten, sproščujoč 

stil. Dekorativne materiale v tem 
stilu bodo najbolj učinkovito 
dopolnjevali gerbere, potonike, 
anemone, astre, mak in večne 
vrtnice … Letošnja modna usmeritev 
je tudi cvetje iz poročnega 
šopka bodoče kraljice: zimzelen, 
šmarnice, hijacinte in turški  
nageljni – vse v belem …

Preiskusite ustvarjalnost 
cvetličark v cvetličarni Bella.
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Najnižja cena 

v posamezni kategoriji.

KILIMANJARO
moška ali ženska jakna softshell | 
različne barve

SOFTSHELL
MATERIAL

SOFTSHELL

KILIMANJARO MONOKINI
moška ali ženska pohodna obutev | 
zgornji del iz mrežice in umetnega materiala | 
material Phylon za blaženje

X-FACT AEROLITE
moški ali ženski rolerji | zračen notranji 
čevelj | hiter sistem zapenjanja | aluminijasto 
podvozje | ležaji ABEC 5 | kolesa 76 mm

79.99

UMBRO
moška trenirka | material poliester | različne barve
ZA OTROKE: 49.99 29.99

54.99

*Pri produktih označenih s 1. ceno ni možno uveljavljati dodatnih popustov.

Ponudba velja do razprodaje 
zalog, samo v poslovalnici 

Hervis Murska Sobota.
Trgovina je odprta tudi ob nedeljah 

od 8. do 13. ure

BIG BANG MURSKA SOBOTA  |  BTC, Nemčavci 1d  |  Tel: 02/538 20 00  |  **Ponudba velja od 11. 5. do 14. 6. 2011 oz. do prodaje zalog  |  ***Ponudba velja od 7. 5. do 14. 6. 2011 oz. do prodaje zalog  |  Cene so v € in 
vsebujejo DDV  |  Big Bang vam plača vse stroške odobritve, zavarovanja in obresti kredita. EOM 0%.

LCD televizor
LG 32LD350**
Diagonala 81 cm, ločljivost 1920 x 1080 px. DVB-T/C MPEG-4 sprejemnik. 
24P Real Cinema, Picture Wizard II, Smart Energy saving. HDMI.

nerazrezana cena: 349,90 €

81 cm

Full HD

slovenski meni
DVB-T/C MPEG-4

Mobilni telefon 
Samsung E2652 Champ***
TFT zaslon na dotik z 256K barvami, GPRS, EDGE, BT, USB, 
e-mail, bljižnice do socialnih omrežij, fotoaparat 1,3 mio točk, 
videosnemanje, FM radio, MP3 predvajalnik, reža za micro SD 
(do 16 GB). Prosta prodaja brez obveznosti do operaterjev.

podpora za dve SIM kartici hkrati
zaslon na dotik

razrezana
cena

10 obrokov 
EOM 0%

*ZA LAŽJI DOSTOP DO INFORMACIJ O IZDELKU NA bigbang.si PREPROSTO VNESITE KODO V ISKALNIK.

483743*470411*10 x 34,99 € 104,99 €
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PALIČNI MEŠALNIK
Moč: 400 W, 2 nastavljivi 
hitrosti sekljanja in mešanja, 
lahko čiščenje. Mešalnik je 
sestavljen  iz dveh delov: 
snemljiva mešalna noga in 
nož sta iz nerjavečega jekla. 
Priloženi so: mešalni lonček z 
merilno skalo in pokrovom, 
univerzalni sekljalnik za 
rezanje in metlica za mešanje.

redna cena 69,99 € 

cena z 20 točkami 27,99 € 

KUHALNIK VODE 
Moč: 3000 W, posoda za vodo ima dno iz 
nerjavečega jekla. Zaščita: grelnik se samodejno 
ugasne, če v njem ni vode. Preprosto čiščenje 
filtra vodnega kamna, brezžična posoda za vodo 
(maks. 1,7 l, min. 0,5 l).

redna cena 64,99 € 

cena z 20 točkami 25,99 € 

ROČNI MEŠALNIK
Moč: 300 W, 5 hitrostnih funkcij, v kompletu so 
metlice za stepanje in gnetenje.

redna cena 49,99 € 

cena z 20 točkami 19,99 € 

AVTOMAT ZA KAVO
Moč: 1000 W, TERMO vrč, trajni kavni filter, 
funkcija za preprečevanje kapljanja.

redna cena 72,99 € 

cena z 20 točkami 29,99 € 

ELEKTRIČNI ŽAR
Moč: 2000 W, velikost: 31 x 26 cm,
3 možnosti pečenja, 2 rebrasti
plošči za pečenje.

redna cena 129,00 € 

cena z 20 točkami 49,99 € 

OPEKAČ KRUHA
Moč: 1000 W, funkcija odmrzovanja, funkcija 
pogrevanja, možnost različne popečenosti kruha.
Ima dve zelo široki reži za vstavljanje kruha in za 
priročno ter preprosto čiščenje. Elektronski 
nadzor zapečenosti poskrbi, da je toast ravno 
prav popečen.

redna cena 64,99 € 

cena z 20 točkami 25,99 € 

61%
C E N E J E

  od 14. 4. 2011
 do 20. 7. 2011TO^KE

ZVESTOBE!

TO^KE
ZVESTOBE!

61%
CENEJE

GOSPODINJSKI 
GRUNDIG® 

APARATI TUDI DO

svetovno priznana znamka • vrhunska kakovost • 3-letna garancija 

60%
C E N E J E

KUHINJSKA TEHTNICA 
Steklena površina za lahko čiščenje,
maksimalna teža 5 kg, nastavljanje
enote g/ml, napajanje:
dve bateriji AAA (priloženi).

redna cena 39,99 € 

cena z 20 točkami 15,99 € 
 

ZELO DOBRO

OCENA

V primerjavi je bilo 10 žarov Zvezek 12/2010

Izstopa z najkrajšim časom ogrevanja in prepriča z zelo dobrim
delovanjem.

Pri čiščenju se žar plošči lahko snameta in opereta.

Grundig CG 5040

92,3 %

DOBRO

OCENA

Samostojno testiranje grelnika vode Zvezek 01/2010

Grelnik vode WK 5040 zagotavlja hitro segrevanje vode.
Ko voda zavre, se aparat takoj samodejno izklopi.

Razmerje cena/storitev: 1,7

Posebnost: notranja osvetlitev

Grundig WK 5040

85,6 %

DOBRO

OCENA

V primerjavi je bilo 19 �lter kavnih avtomatov Zvezek 01/2010

"3 x plus: trajni �lter, enostavno čiščenje, priročna uporaba"

Grundig KM 5040 Premium line

88,9 %
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