Modni trendi:
Poletni vetrič
Na naši mizi:
Sorbet iz borovnic
in keﬁrja

Odpiralni čas trgovin v BTC City Novo mesto: ponedeljek - petek od 800 do 2000, sobota od 800 do 1300, nedelja in praznik zaprto.

Brezplačni oglasnik nakupovalnega središča BTC City Novo mesto; junij 2011, številka 20

V naših trgovinah:
Kristali
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delovni čas
ponedeljek-sobota
nedelja

novo v kavarni

6:00 - 21:00
8:00 - 12:00

sladoledni vrt
vroča ponudba poletja

sladoledni cocktaili sladoledni frapeji sladoledne kupe
naravni sokovi sadne kupe ledene kave vseh okusov

coctaili po izbiri

sladoledna kupa

2. 00 eur

2.5 eur

kava & rogljiček
1.20 eur

jutranja kava

kava & toast &
sok

0.60 eur

2.00 eur

www.btc-city.com

napovednik dogodkov
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NAPOVEDNIK DOGODKOV,
OTROŠKI SVET

6-7

MODNI TRENDI
Poletni vetrič

Petek, 24. junij, ob 17. uri - dvorana A
JUHUHU, POČITNICE SO TU predstava čarodeja Joleta Coleta
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TO JE MOJE POLETJE

12

V NAŠIH
TRGOVINAH
Kristali

otroski svet

14

NA NAŠI MIZI
Sorbet iz borovnic in keﬁrja

Sobota, 18. junij: Pozdrav poletju

15

Delavnice potekajo v dvorani A, od 10. do 13. ure, pod vodstvom Društva za
razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto.

NAGRADNA KRIŽANKA

BTC CITY KAŽIPOT

Iščete darilo in ne veste, kaj kupiti?
Bodite praktični in se odločite za nakup darilnih bonov BTC Cityja, ki
jih lahko unovčite v nakupovalnih središčih BTC City Novo mesto,
Ljubljana in Murska Sobota.
Z nakupom le-teh si boste prihranili čas, hkrati pa osrečili svoje
najbližje, prijatelje, poslovne partnerje ...
Kupite jih lahko v trgovini Sračje gnezdo, dvorana B, tel.: 07 33 22 000

Brezplačni oglasnik nakupovalnega središča BTC
City Novo mesto;
Izdajatelj: BTC d.d., Šmartinska 152, Ljubljana,
PE Novo mesto, Ljubljanska 27, Novo mesto;
Vsebinska zasnova in oblikovanje:
HORUS založništvo, Ljiljana Udir s.p., Novo mesto;
Lektoriranje: Kristina Pučnik;
Tisk: Delo TČR d.d., Brnčičeva 31, Ljubljana;
Distribucija: Pošta Slovenije d.o.o.;
Naklada: 20.000 izvodov;
Vse cene so v evrih in vsebujejo DDV.
Akcije veljajo v času razprodaje oz. do razprodaje zalog. Za morebitne napake v tekstih ali cenah
izdelkov se opravičujemo. Slike so simbolične.
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KRISTAL d.o.o., Lukežiči 45, Renče

KROKAR SHOP
Aleš Kavšek s.p., Ljubljanska 27, Novo mesto

PRAVI RAJ d.o.o., Blatna Brezovica 37, Vrhnika

Aleš Kavšek s.p., Ljubljanska 27, Novo mesto

COMSHOP d.o.o., Šmartinska 152/9, Ljubljana

» motoristični kombinezoni
» cordura tekstilna moto oprema
» moto obutev
» moto čelade
» ostala moto zaščitna sredstva
» rokavice, podkape, ...

... in še več !!!!

BTC City Novo mesto, dvorana B

95% viskoze
5% elastana

- SPODNJE PERILO
(BAMBUS, BOMBAŽ)
- 3/4 HLACE
- OBLEKICE ZA NA
PLAŽO
- MAJICE KRATEK ROKAV
- KRATKE HLACE
Matej Kulovec s.p., Seidlova c. 66, Novo mesto

Junij j!
mesec orhide
Dvostebelne
orhideje
11,90 EUR

VELIKA AKCIJA
JEANSA
že od 19 € dalje!

POPUSTI
od 15% do 50%
na določene artikle.
(do razprodaje zalog)
Dagmar Terbovc s.p., Mestna ulica 1, Laško

VARTEKS trade d.o.o., Šmartinska 152, Ljubljana

POLETNA
OBLEKA

www.btc-city.com
CREATINA d.d., Šmartinska 152, Ljubljana

5

modni trendi
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POLETNI VETRIČ
Za tiste, ki so po naravi (bolj kot ne)
neodločni, velja načelo »kamor bo
zapihal veter«. Tudi letošnja poletna
moda je muhasta, celo svojeglava

Za večino (izvzemši Primorce) je
sinonim za poletje morje. In z njim
sončenje, pa plaže … In ne nazadnje kopalke. Tu se precejšen del
pripadnic nežnejšega spola prime
za glavo in vzdihne. Kljub poplavi
čudežnih krem, senzacionalnih neki-

www.btc-city.com

dobršen del prepotrebne in krvavo
pridobljene samozavesti. Ja, ženske smo zelo kritična bitja in morda
lahko priznamo, da nam tudi nevoščljivost ni tuja. Kako torej rešiti, kar
se rešiti da? Modni svetovalci priporočajo, da izbiro kopalk prilagodimo
seveda obliki postave in tenu kože.
Čeprav je bikini nekakšen poletni
»must have«, pa v njem prevelika
zadnjica oziroma preobilni boki ne
bodo želi pozitivnih odzivov. Lahko
si omislite kopalke, ki so bolj športnega videza, saj ta ni več rezerviran
za telovadnice in športne centre,
ampak ga je letos zaslediti v dnevnih
in ponekod tudi večernih kolekcijah.

široke pete, polni podplati, cokle,
japonke … Kar vam srce poželi! Les,
usnje, spletene vrvi, usnjene mreže,

Drobne zvijače, kako ste na plaži
lahko videti izjemne
Enodelne kopalke nam omogočajo nekaj potuhe. Tudi premišljeno
izbrani vzorci lahko telesu naredijo
uslugo in speljejo pozornost tja, kjer
si jo želimo. Ste opazile, da nedrčki,
ki se zavezujejo okoli vratu, lepo
poudarijo dekolte? Zakaj ne bi imele
enobarvnega spodnjega dela in pisanega zgornjega? Ali pa si za na plažo
omislite obutev, ki pritegne pogled.
Kaj pa prikupen klobuček? Morda
domišljen nakit, ki v stiku s soljo ne
bo izgubil čara. Zadrego lahko rešimo tudi z vsestranskim pareom, ki
ne bo samo očarljiv modni dodatek,
ampak vedno pri roki, če bi hotele
malo zasebnosti …

in polna nasprotij. Dolgo ali kratko,
grobo ali preﬁnjeno, športno ali zapeljivo? So to zadrege, s katerimi si
boste to sezono belile glave?
Upajmo, da je pred nami dolgo toplo poletje in da nam bo z najhujšo
vročino prizaneseno. Poletni večeri
pa so obenem kot nalašč za modno
eksperimentiranje, ženstvena obla
čilca in nepredvidljive dogodivščine.

Parada čevljev
rurških postopkov in tretmajev ima
skoraj vsaka del telesa, ki odvzame

Skoraj ni oblike, ki je ne bi našli v
ponudbi svetovno priznanih oblikovalcev in trgovskih hiš. Ozke ali

kovinski detajli … Nežne linije in
najboljše, najﬁnejše usnje proti grobim lesenim podplatom. Za kaj se
boste odločile? Ne glede na izbor –
omislite si tudi francosko manikuro
nohtov na nogah.

Spet so na pohodu hipiji
Semiš, makrame, perje, klobuki,
nakit in sandali … Pa dolge obleke
in cvetje (v laseh) … Če je nekoč za
ta slog veljalo, da je več še vedno
premalo, pa bodo novodobni sledilci
posegli po umirjenejših barvah (veliko je naravnih odtenkov) in manj
detajlih. Odločite se za en poudarek
in na njem zgradite zgodbo. Mimogrede, ta trend prav kliče po nizki

sloga ne boste udarile mimo, niti
tiste, ki prisegate na izčiščene linije,
minimalizem ali se oblačite izrazito
športno. Najdite pa vseeno nekaj,
kar vas bo dvignilo nad povprečje.

ASKOT d.o.o., Špindlerjeva 25, Ptuj
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RAŠICA POINT d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana
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NI

Popusti do

80%

udobni obutvi, in sandali so najboljša rešitev.

Brez skrbi, tudi privrženke safari

ristimo do obisti in naj nam bo v popotnico misel Kay Lyons: »Včerajšnji
dan je razveljavljen ček; jutrišnji dan
je zadolžnica; današnji dan je edina
gotovina, ki jo imaš – zato ravnaj z
njo razumno.«
Polona Andromako
univ. dipl. inž. oblikovanja tekstilij in oblačil
BOROVO trade d.o.o., Trubarjeva 11, Celje

CLARK d.o.o., Breznikova 17, Domžale

0

Neobhodni denim
Ta najpogosteje uporabljeni oblačilni
material je letošnje poletje doživel
korenito preobrazbo. Linije oblačil
so manj stroge, bolj zapeljive, elegantnejše. V takem novodobnem
kostimu vas ne bi smeli postrani
gledati v nobeni pisarni. Temen
(moder) denim popestrite (osvežite) z belo in ga zavijte v mornarski
»look«.

www.rasica.si

POLZELA Čarape u:
Vincenta iz Kastva d.o.o.
14, Zagreb
E-mail: polzela@polzela.
hr
Zemlja porijekla:
Slovenija
BIH/Uvoznik:
POLZELA čarape
Ul. Brače Mulić
d.o.o.
9, 71000
Tel.:+387 33 775 Sarajevo
290
E-mail: polzela@bih.net.
ba
Zemlja porijekla:
Slovenija
Uvoznik za Srbiju:
HELONA d.o.o.
Milutina Milankovića
25/51
11070 Novi Beograd
E-mail: helonadoo@seza
mpro.rs
Zemlja porekla:
Slovenija
Производител:
“Ползела”
Р. Словенија
Увозник за Р.
Македонија:
ТДТУ “Димиткомерц”
Њуделхиска 6/1А-5
Скопје
E-мaил: dimitkomerc@m
t.net.mk

www.polzela.com
Krčenje pri vzdrževanju
do 3%
Skupljanje kod
održavanja do
3%
Собиρaње пρи
οдρжување дο
3%

Art. 5290
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POLZELA d.d., Polzela 171, Polzela

Proizvajalec/Proi
zvođač/Produced
POLZELA tovarna
by:
nogavic, d.d.,
Polzela 171, 3313
Polzela, Slovenija
Tel.: +386 (0)3
70 37
www.polzela.com200

98% POLIAMID/P
OLYAMIDE/P
OLIAMIDNO
2% ELASTAN/EL
VLAKNO/ΠО
ASTANE/ELA
STANSKO VLAKNO/ЕЛ ЛИАМИД
АСТИН

�0
�2�5

Popoln občutek
lahkotnosti
The ultimate
sensation of
lightness

SIDERIA

�1�0�0

100

�9�5

95

�7�5

75
Dokolenke
Knee socks
Kniestrümpfe
Ženske dokoljen
ice

Sun time

12
Sun time

Sun time
TOKO d.o.o., Letališka 3c, Ljubljana

www.prodajaslik.com; e-pošta: danexart@siol.net

BTC City Novo mesto, dvorana A, tel./fax: 07/33 22 339

od -5% do -60%

SIDERIA

tel.: 07/30 21 101, gsm: 051/636 914
www.zlatarna-aura.si, info@zlatarna-aura.si

DANEX ART d.o.o., Ljubljanska c. 27, Novo mesto

SLIKE/DARILA

Ko išcete
trajno darilo
za svoje
najdražje, vas
lepo vabimo, da
ga izberete v
naši zlatarni.

Največja galerija in
okvirjanje slik na Dolenjskem
8
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to je moje poletje
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1. dekliške kopalke, INTERSPORT, 10,95 EUR
2. fantovske kopalke, INTERSPORT, 13,95 EUR
3. sončna očala Nakamura, INTERSPORT, 24,95 EUR
4. otroška sončna očala Alpina, INTERSPORT, 19,95 EUR
5. brisače za plažo, VELETEKSTIL, od 24,99 EUR
6. GPS Garmin Nuvi 2350, COMSHOP, 179,99 EUR
7. otroški tricikel Smartrike, BABY CENTER, 119,99 EUR
8. ženski klobuk, SARIKO, 12,90 EUR
9. ženski klobuk, SARIKO, 8,90 EUR
10. moške kopalke, INTERSPORT, 34,95 EUR
11. ženske kopalke, INTERSPORT, 19,95 EUR
12. ženske japonke, BOROVO, 9,90 EUR, 6,93 EUR
13. otroško mleko za sončenje Sundance, DM, 7,45 EUR
14. otroški sprej za sončenje Sundance, DM, 8,25 EUR
15. otroška krema za sončenje Sundance, DM, 5,95 EUR
16. moške nogavice iz bambusa, POLZELA, 4,54 EUR
17. ženske nogavice iz bambusa, POLZELA, 4,05 EUR
18. otroške nogavice iz bambusa, POLZELA, 3,42 EUR
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TRGOVINA Z METRAŽNIM BLAGOM
BTC City, dvorana B, tel.: 07/33 16 166

AKCIJA!

PASJA HRANA

BTC City Novo mesto

- BOSCH
lamb & rice 15 kg
- REGAL
losos 15kg

dvorana A

V mesecu juniju vam
ponujamo nove modele
pasjih ovratnic in povodcev.

NOVO V TRGOVINI TRENDY!!!

V mesecu juliju pa vas pričakujemo v
prenovljeni podobi z razširjeno ponudbo
izdelkov ter številnimi ugodnostmi.

ZAVESE

že po 4 € / m

Vabljeni!

Poleg velike izbire poletnih oblačil vam
sedaj nudimo še modno moško in žensko
poletno obutev.

POLETNA OSVEŽITEV
SLADOLED

0.80 € / kepica

TOČENO PIVO 0.5L
1.70 €

TOČENO PIVO 0.3L
1.40 €

Natikači, sandali in japonke po ugodnih cenah!

ŠTURM – RUMENI MUŠKAT 1dl
1.90 €

Ministrstvo za zdravje opozarja: uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.

Za boljše
počutje
po priročnike
»LEPOTA IN ZDRAVJE«
v Sračje gnezdo!
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!
LNA RAZPRODAJA
na otroško kolekcijo
in kolekcijo za odrasle
iz preteklih sezon.

Vedno svež kruh, burek,
pecivo, zavitki, rogljiči...
BTC City Novo mesto
dvorana A

Delovni čas:
ponedeljek - petek
600 - 2200
sobota
600 - 1900
nedelja in prazniki
800 - 1400

ROJAL, Tomo Avbar s.p., Pod vinogradi 7, Straža

Pridobite si številne
ugodnosti za nakupovanje
v Veletekstilu Novo mesto.
Več o tem na www.veletekstil.si

VELETEKSTIL MALOPRODAJA d.o.o., Ljubljana, PE Novo mesto - BTC, Ljubljanska 27

NAJVEČJA IZBIRA
ZRAČNEGA OROŽJA
V SLOVENIJI že od 109,00 € naprej
Nudimo vam tudi pravo orožje
(šibrenice, pištole, mk), airsoft, noži,
etuiji, daljnogledi, dvogledi... vse za
šport in lov!

BTC City Novo mesto
tel.: 07/39 42 200
www.rojal.si; e-pošta: tomo@rojal.si

ROJAL, Tomo Avbar s.p., Pod vinogradi 7, Straža

AROMA.SI d.o.o., Glavni trg 27, Novo mesto

PEKO d.d., Ste. Marie aux Mines 5, Tržič

TOTA

BTC City Novo mesto

BTC City Novo mesto, dvorana A
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energijo (npr. obdelane ali neobdelane
pogosto postavljamo v bivalne
prostore). Tudi nakit iz kristalov zelo
ugodno vpliva na naše počutje.
Pomembno je, da se pri izbiri kristalov
ravnamo po svoji intuiciji oz. metodi
prvega pogleda. Kristale vedno
hranimo v naravnih snoveh (v lesenih
ali steklenih posodah, bombažu, volni),
stran od električne napeljave in naprav.
Priporočljivo jih je vsaj enkrat tedensko
za dve uri ali več dati na sonce, da se
energetsko očistijo in napolnijo.

.06. do pon
ede
ljk
a,

*

1

Za kristale velja, da so vzorci popolnosti.
Na splošno jih cenimo kot predmete, ki
izžarevajo moč in lepoto. Pisna izročila
nam pravijo, da je veliko starodavnih
civilizacij zelo cenilo kristale ter jim
pripisovalo čarobne, duhovne ali
zdravilne lastnosti. O magičnih lastnostih
kristalov so pisali že klasični ﬁlozoﬁ in
naravoslovci, kot so Herodot, Platon in
Aristotel. Pravico do uporabe kristala pa
so imeli samo nekateri ljudje, največkrat
svečeniki.
Danes so kristali spet zelo priljubljeni.
Čeprav dajejo morda vtis neživih
predmetov, so še kako živi. So polni
energije in hkrati njen prevodnik. To
je tudi eden od razlogov, zakaj jih
uporabljamo pri izdelavi ur, radijskih
sprejemnikov in sodobnih medicinskih
naprav. Uporabljamo jih tudi kot
nekakšne pripomočke, ki usmerjajo našo

a, 1 7

NKD d.o.o., Ulica XIV. Divizije 12, Celje

Kristali so pravzaprav minerali s pravilno
atomsko strukturo, zaradi katere se
izoblikujejo v pravilne geometrične
oblike z ravnimi površinami. Med
seboj se razlikujejo po barvi, stopnji
prosojnosti in primeseh. Vse te razlike pa
ustvarjajo različne frekvence kristalov.
Nastali so globoko v Zemlji v od tisoč
do več milijonih let. Najdemo jih na
celotnem planetu, na površini Zemlje ali
globoko v njenem osrčju.

et k

011
6 .2

Kristal je izraz, ki se danes na splošno
uporablja za vse vrste mineralov, za
katere sploh ni nujno, da so kristali.
Beseda izhaja iz starogrške besede
krustallos, kar pomeni 'kristalni led'.
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V nasih trgovinah: Kristali
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1. jaspis, DANEX ART, 11,27 EUR
2. sodalit, DANEX ART, 3,00 EUR
3. ahat, DANEX ART, 9,90 EUR
4. ogrlica (rdeči koral), Zlatarna AURA, 100,00 EUR
5. prstan (rdeči koral), Zlatarna AURA, 34,40 EUR
6. uhani (rdeči koral), Zlatarna AURA, 30,40 EUR
7. pas s kristali, SARIKO, 24,90 EUR
8. obesek turkiz, SARIKO, 19,90 EUR
9. obesek tigrovo oko, SARIKO, 19,90 EUR
10. ogrlica s kristali, SARIKO, 12,10 EUR
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Nudimo vam:
ILIRIJA M TRADE d.o.o., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana

› kratke hlače
› srajce
› bluze
› oblačila za svečane priložnosti.

DOMOFONI
KLJUČAVNICE
FOTOKOPIRANJE
IZDELAVA KLJUČEV
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TRGOVINA Z OBUTVIJO

BTC City Novo mesto, dvorana B
tel.: 0590 15 679

iz kolekcije

pomlad - poletje
(pri plačilu z BA kartico ali gotovino)

KRPAN, Matjaž Rogelj s.p., Slovenska vas

popust

na vso obutev

POKRIVALA ZA OTROKE

TUDI ZA NAJMLAJŠE ŠPORTNIKE!

› majice

Ponudba velja od 17.6. do 23.6.2011 pri nakupu z
gotovino. Kupon je možno unovËiti pri nakupu ženskih
artiklov iz redne prodaje. Popusti se med seboj
izkljuËujejo in ne seštevajo. En kupon velja za en nakup.

UV ZAŠČITNA

v BTC City
Novo mesto!!!

RM d.o.o., Vavta vas 17a, Straža

3L d.o.o., Golnik 170, 4204 Golnik

BABY CENTER d.o.o., Letališka c. 3, Ljubljana

O
NOV

Otroška koža potrebuje kar najboljšo zaščito pred
škodljivimi sončnimi žarki. UV zaščitna pokrivala za
otroke LACUNA Freetime vsebujejo zaščitni faktor
UPF50+, ki otroke ščiti pred UVA in UVB žarki.
NA VOLJO V IZBRANIH TRGOVINAH

www.btc-city.com

SORBET IZ BOROVNIC IN KEFIRJA
· 250 g svežih ali
zmrznjenih borovnic,
· 500 g mlečnega
keﬁrja,
· 150 g sladkorja v
prahu,
· 1 beljak,
· vaﬂje

Borovnice v električnem mešalniku
zmeljemo s skodelico keﬁrja. Dodamo sladkor, preostali keﬁr in še
enkrat dobro premešamo.
Iz beljaka stepemo trd sneg in ga
dodamo. Maso za sorbet v strojčku
za sladoled ohladimo, da postane
kremasta ali z njo napolnimo raven
model in ga postavimo v zamrzovalnik. Dokler masa ni trda, jo vsake pol
ure pomešamo z vilicami.
Z vrečko za okraševanje s sorbetom
napolnimo ozke, visoke kozarce.
Okrasimo z vaﬂji.
Keﬁr, kiselkasto pikanten napitek
Tatarov, že po naravi vsebuje sled
alkohola. Danes je keﬁr v vsakem
hladilniku med svežimi mlečnimi
izdelki. Zaradi svežine je odlična
podlaga za veliko napitkov, sorbetov in parfejev.
Nasvet:
Keﬁr lahko naredite tudi sami. Ker
se keﬁrjeve kulture težko dobi,
je najbolj enostavno, da daste že
pripravljen keﬁr v sveže mleko, ki je
lahko polnomastno, delno posneto
ali nemastno.
Keﬁr vmešamo v toplo mleko (20-22
stopinj C) in pustimo pokrito stati 1-2
dni na sobni temperaturi.
(Iz knjige Sladice, Založba Karantanija)

EUROSPIN EKO d.o.o., Renški Podkraj 64, 5292 Renče

na nasi mizi
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www.btc-city.com
SULICA

NADAV,
NAPLAČILO

GESLO

BRITANSKA
PEVKA
(ADU)

ANTON
DERMOTA

PLOČNIK

SUMERSKI
BOG VETRA

AVSTRIJSKI
PISATELJ
JUDOVSKEGA
RODU (FRANZ)

ZREZEK
---------------------DEL JADRNICE

MEHKO
POKRIVALO

NAGRADE:

SHRAMBA ZA
ORODJE
---------------------IKRAVEC

ZVEZEK ZA
SKICIRANJE

1 x VARNOSTNI CILINDER
v vrednosti 35 €,
podarja KRPAN

NEM. NACISTIČNI VODJA
(HITLER)
---------------------SOL JODOVE
KISLINE

DRAG KAMEN
PRELIVAJOČIH
SE BARV
---------------------KORACALO

1 x KNJIGE po izbiri Založbe
Karantanija v vrednosti 30 €,
podarja ZALOŽBA
KARANTANIJA

ČLOVEK Z
EJDETIČNO
SPOSOBNOSTJO
---------------------GAMBO

ZVEZA KOMUNISTIČNE
MLADINE JUGOSLAVIJE

ŠVED. PESNIK
(HANSSON)
---------------------PRVI RUSKI
VLADAR

ZBIRALNIK,
KOMUTATOR

MALA DRŽAVA
V JZ EVROPI
---------------------POLIFEMOV
TEKMEC V
GR. MIT.

EVROTAS

RAZČLENJEVANJE

PRISTANIŠKO
MESTO NA
VZHODU
SICILIJE, OB
VZNOŽJU
ETNE

IVAN CANKAR

RADIOAKTIVNI
KEM. ELEMENT
(U)
-----------------------PRIRASLIKA
NAPRAVA ZA
KAVTERIZACIJO
---------------------OZNAKA ZA
KANADSKI
DOLAR

KEM. SIMBOL
ZA NEON
---------------------HRV. PEVEC
(DUŠKO)

1 x OGRLICA PO IZBIRI
v vrednosti 15 €,
podarja SARIKO

KUPON KUPON KUPON

KRISTUSOV
SODNIK
---------------------VINO RDEČKASTE BARVE

MESTO V
BRAZILIJI

ZGORNJI DEL
RASTLINE,
KI VSEBUJE
ZRNA, ZLASTI
PRI PŠENICI,
JEČMENU

POGAN

MIŠI PODOBEN
SESALEC, KI
JE SPOSOBEN
LETATI,
PRHUTAR

3 x DARILNI BON
v vrednosti 20 €,
podarja BTC City Novo mesto

Št. Ime proizvoda

1.
2.
3.
4.

TRICIKEL
---------------------KRŠJE

OCVRTO
PECIVO
OKROGLE
OBLIKE Z
NADEVOM

BELA ŠTRUCA rezana pak.
STOLETNO PECIVO
HRIBOVC S SEMENI
BUČNO PECIVO

Teža v kg

Akcijska cena v €

Redna cena v €

1,000
0,080
0,800
0,090

1,99
0,45
2,29
0,45

2,41
0,55
2,53
0,66

STATUA
---------------------BERGANT,
IGOR

RIŽOTA Z
GRAHOM

S ŠČETINAMI
PORASLA
ŽIVAL

ENLIL - sumerski bog vetra; KANAF - gambo; RECIFE - mesto v Braziliji;

Pravilno rešeno geslo napišite na kupon in ga najkasneje do 15. julija 2011 pošljite na naslov:
BTC d.d., PE Novo mesto, Ljubljanska cesta 27, 8000 Novo mesto, s pripisom - NAGRADNA KRIŽANKA.
O nagradah bodo nagrajenci obveščeni po pošti.

Žito Maloprodaja d.o.o., Šmartinska 154, Ljubljana

moško ali žensko

359

,95

Vodnik
KOLESARJENJE
2011
Skoči na www.intersport.si
in prelistaj vodnik ali ga poišči v
prodajalnah inTERSPoRT.

INTERSPORT ISI d.o.o., Naklo Sport to the people*/*Šport ljudem

Treking kolo Highlander

