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Digitalni fotoaparat
                      Coolpix S9100 + SD 4 GB
Široki kot 25 mm, optični stabilizator, Full HD 
1080p video, 7,5 cm zaslon, ISO do 3200, Li-ion 
akumulator. Na voljo v črni, rdeči in srebrni barvi.

*Popust se obračuna na blagajni. Popusti se med seboj ne seštevajo. Popust ni možen v primeru nakupa pod ugodnejšimi pogoji, kot veljajo na prodajnem mestu in pri nakupu izdelkov, ki so na prodajnem mestu 
označeni z rdečo cenovko ali akcijskim popustom v odstotkih. Prav tako ob nakupu ni mogoče unovčiti kuponov za popust in Big Bang Bonusa. Navedene akcije ne veljajo v spletnem centru bigbang.si oz. v ostalih 
Big Bang trgovinah po Sloveniji.

V soboto, 26. 5. 2012, vas vljudno vabimo v trgovino
Big Bang, kjer smo za vas pripravili posebne

ugodnosti in popuste!

• ločljivost 12 mio točk
• 18x optični zoom

BIG BANG MURSKA SOBOTA  |  BTC, Nemčavci 1d  |  Tel: 02/538 20 00  |  Ponudba velja samo 26. 5. 2012 oz. do prodaje zalog  |  Cene so v € in vsebujejo DDV.

5 % popusta
na vse mobilne telefone.*

10 % popusta
na SMART televizorje, prenosne računalnike Acer in Lenovo, navigacije, male gospodinjske aparate, 
računalniške igre in igre za konzole, glasbene inštrumente, Hi-Fi opremo, posnete medije, avdio-video 
slušalke (ne velja za računalniške slušalke), pomnilniške kartice.*

15 % popusta
na belo tehniko, dodatno GSM opremo Puro in Cellular line, Logitech periferijo, Linksys/Cisco mrežno opremo, 
dodatke za tablice, torbice za prenosnike, foto torbice (ne velja za blagovno znamko BOF), dodatke za glasbila.*

19999
stara cena 24999

Festival nakupov in zabave

BTC City Murska Sobota, 26. maj 2012

Na voljo v črni, rdeči
in srebrni barvi.

6. kolesarski maraton 
BTCiklin v soboto,  
9. junija 2012
Start bo ob 10.00 na parkirišču BTC-ja. 
Prijavnina: odrasli 5 €, otroci do 14. leta 3 €.

BTC	City	organizira	tudi	letos	s	pomočjo	Občinske	športne	zveze	
Moravske	Toplice	kolesarski	maraton	BTCiklin.	Na	voljo	bodo	tri	proge:	
za	veliki	maraton,	ki	bo	dolga	54	km,	rekreativna	proga,	27	km,	in	
družinska	proga,	15	km.	
Start	in	cilj	maratona	bosta	na	parkirišču	BTC-ja.	
Prijave	na	dan	maratona,	dve	uri	pred	startom.
Za	vse	udeležence	kolesarskega	maratona	bo	dobro	poskrbljeno,	
pripravljen	bo	zabavni	program	s	pestrim	dogajanjem,	vsak	udeleženec	
dobi	malico	in	darilo.
Dodatne	informacije	o	maratonu	dobite	na	spletni	strani	www.btc-city.com	
ali	OŠZ	Moravske	Toplice,	Branko	Recek	041	389	905.

Pravila kolesarskega maratona

Na	maratonu	lahko	sodelujejo	vsi,	ki	se	počutijo	sposobne,	da	
zmorejo	prevoziti	eno	od	prog.	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	ni	odgovoren	za	škodo,	ki	jo	udeleženec	povzroči	sebi,	
drugim	udeležencem	ali	tretji	osebi.	Za	varen	potek	prireditve	bodo	
skrbeli	vozila	organizatorja	in	redarji.	Priporočljivo	je	nošenje	čelade,	
za	otroke	obvezno.	

Varno	in	srečno	vožnjo	ter	veliko	športnega	duha!	

V	trgovini	Princess	je	velika	izbira	modnih	ženskih	čevljev	po	zelo	
ugodnih	cenah.	Naše	glavno	vodilo	je	ponujati	udobne,	modne	ženske	
čevlje	za	vse	okuse	in	starosti.	Naše	kupce	skoraj	vsak	teden	razvajamo	
z	novimi	kolekcijami	obutve,	ki	jih	skrbno	oblikujemo	glede	na	potrebe	
in	povpraševanje.

Trenutno	lahko	tudi	v	poslovalnici	v	Murski	Soboti	izbirate	med	modnimi	
salonarji	in	čevlji	z	udobnimi	polnimi	petami,	ne	manjkajo	vedno	
aktualne	balerinke	v	poletnih	barvah	in	nepogrešljive	gladiatorke	ter	
natikači	za	prihajajoče	vroče	poletje.	Nad	široko	ponudbo	in	veliko	
zalogo	boste	zagotovo	navdušene.

Poleg	šestih	poslovalnic	po	Sloveniji	si	lahko	naše	stranke	obutev	
ogledajo	in	naročajo	tudi	prek	spletne	trgovine	www.princess-shop.si.

Pomlad, novosti,  
festival in še kaj …
Pomlad je tu. Tipično muhasta, vsaj kar se vremena, politike in širšega 
dogajanja tiče. Vendar nič novega, boste rekli. Pridite k nam, v BTC 
Murska Sobota, kjer pa je mogoče vedno najti kaj novega. Sledimo 
svojim smelim načrtom in obljubam, ki smo vam jih dali že pred časom.

 Z velikim veseljem lahko sporočim, da se nam je v nadstropju 
pridružila trgovina z obutvijo Princess. S svojim drugačnim pristopom 
pri prodaji in ponudbi je prepričala že marsikaterega kupca. Vabimo 
vas tudi v popolnoma prenovljeno in povečano trgovino Hitex-Vitapur, 
ki poleg že znanega programa po novem ponuja tudi ves program 
za dom in spanje. Tudi trgovina Toko-Samsonite se bo prenovila in 
preselila ter vas navduševala s svojo ponudbo kovčkov in drugih 
dodatkov. Tudi že dobro znana trgovina Junior z otroškim programom 
se je preselila in vam zdaj ponuja svoj znani asortiment na večji 
površini. 

Veliko novega, zanimivega, modnega, otroškega in še mogoče 
kakšnega v našem centru, kjer vam tudi naši drugi partnerji ponujajo 
vse, kar potrebujete, in to po ugodnih in privlačnih cenah, predvsem 
pa na dan tradicionalnega pomladnega Festivala nakupov in zabave, 
ki bo 26. 5. 2012 ves dan in tudi dlje. Pripravljamo namreč novost, t. 
i. Late Night Shopping, ko bodo vse naše trgovine odprte do 22. ure. 
Po nagradnem žrebanju ob 19. uri, ko bo nastopila tudi gostja Tanja 
Žagar, bo zanimivo nakupovanje ob spremljavi dobre glasbe po vsem 
nakupovalnem centru, nato pa nora zabava ob svetovno priznani 
Djane Nadine v Kegl Cityju.

Skratka, pridite, nakupujte, ob tem se zabavajte in doživite pomlad 
malo drugače v BTC Cityju Murska Sobota!

Mitja	Horvat,	direktor

Med	nakupi	se	lahko	posladkate		
z	dobrotami	iz	slaščičarne	Diana.
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Dajmo  
svežino sebi  
in svojemu  
domu z  
nakupi v  
BTC Cityju
Prelepi	sončni	žarki,	ki	zjutraj	pokukajo	
skozi	okna	in	nas	zbujajo	v	nov	dan,	nam	
tudi	pokažejo	vse,	kar	smo	v	spalnici	in	
okolici	zanemarili	med	turobno	zimo.

Želite	si	spremembe,	morda	novo	udobno	
ležišče,	vodno	posteljo,	odejo,	rjuhe,	
vzglavnike?	Vse	to	vam	ponuja	trgovina	
Vitapur-Hitex.	Morda	si	želite	novo	
preprogo,	talno	oblogo,	tekač,	ki	bodo	
tokrat	od	20	do	50	odstotkov	cenejši,	
topli	pod	oz.	taf?	Vse	to	je	narejeno	po	
najnovejši	tehnologiji	ter	iz	materialov	z	
različnimi	vzorci	in	barvami	po	zadnjih	
modnih	smernicah	v	salonu Creatina.	
Ne	pozabite	oken	in	prelepih	novih	
zaves,	ki	bodo	skrivale	pred	pogledi	
radovednih	sosedov,	iz	trgovine	Velana.

Jutro	potrebuje	tudi	vonj	sveže	kuhane	
kave	in	dobrega	zajtrka	v	novi	kuhinji	
iz	bogate	ponudbe	trgovine GA	
z	vrhunskimi	kuhinjskimi	aparati,	kot	
so:	sekalnik,	mešalnik,	likalnik	in	kavni	
aparati,	ki	jih	najdemo	v	trgovini		
Big Bang.

Spomladanska	utrujenost	se	kaže	na	
naših	obrazih	po	prihodu	iz	službe,	
ko	se	radi	za	nekaj	časa	spočijemo	in	
pozabimo	na	vsakdanje	skrbi	ob	gledanju	
televizije,	prebiranju	novic	na	računalniku,	
poslušanju	glasbe	oz.	telefonskem	
pogovoru	s	prijatelji,	vse	to	nam	ob	
vrhunski	izpopolnjenosti	in	pestri	ponudbi	
izdelkov	omogoča	trgovina	Pal media.

Mamice	se	rade	ob	popoldanski	sprostitvi	
posvečamo	svojim	malim	nadobudnežem,	
ki	se	počutijo	enkratno	v	oblačilih	in	
obutvi	po	zadnjih	modnih	smernicah	in	s	
prelepimi	spomladanskimi	vzorci	ter	na	
igralih	otroške	trgovine	Junior.

Kaj	manjka	lepo	urejenemu	in	
prenovljenemu	domu?	Zagotovo	vonj	
svežega	rezanega	cvetja,	lončnice	na	
oknu,	balkonsko	cvetje,	trajnice,	prijetno	
aranžirano	suho	cvetje	v	prelepih	
vazah.	Vse	to	nam	ponujata	cvetličarni	
Florjana	in	Bella.	Ohladitev	pa	
ponuja	vodnjak	oz.	prelep	vrtni	ribnik	
z	živahnimi	ribicami	in	drugimi	dodatki,	
ki	nam	ga	v	svoji	pestri	ponudbi	ponuja	
ZOO market.

Da	bomo	zares	uživali	v	spomladi	
prenovljenem	domu	in	njegovi	okolici,	
pa	ne	smemo	pozabiti	tudi	nase	in	se	
pravočasno	zaščititi	pred	že	kar	žgočim	
soncem	s	kremami	za	sončenje	in	tudi	po	
njem	iz	prodajalne	dm.

V Salonu Creatina preproge,  
talne obloge in tekači –  
od 20 do 50 % popusta

Največja	ponudba	v	Sloveniji.	Topli	podi	in	tafi,	preproge	in	
tekači,	narejeni	z	najnovejšo	tehnologijo	in	materiali.	Velika	
izbira	vzorcev,	barv,	različne	velikosti,	širine.	Barve	in	vzorci	
so	po	zapovedi	zadnjih	modnih	smernic	opreme	doma.	Talno	
oblogo	ali	tekač	vam	v	Salonu	Creatina	tudi	zarobijo.	
Polepšajmo	si	dom	z	novo	preprogo,	talno	oblogo	ali	tekačem.

Zavese prinašajo domu toplino  
in prijetno počutje 

Izražajo	naš	osebni	stil,	ki	dopolnjuje	pohištvo	in	
notranjo	opremo,	predvsem	pa	dopolnijo	prostor.

V	Velani	poskušamo	stranki	ustreči	tako	z	raznvrstnostjo	
materialov	kot	z	neomejenimi	možnostmi	oblikovanja	
končne	podobe	izbrane	tkanine,	ki	je	lahko	plod	vaših	
idej	ali	naših	izkušenj.	Vabimo	vas,	da	nas	obiščete	ali	se	
odločite	za	brezplačno	svetovanje	na	domu	in	skupaj	z	
nami	dodaste	prostoru	končno	podobo	prijetnega	doma.
Več	na:	www.velana.si.

Festival nakupov in zabave prinaša 
–40% POPUST  
na Ortopedski vzglavnik 
Lavender Memory
Redna cena:  44,90 € 
Akcijska cena: 26,94 €
FNZ cena: 25,59 €

Za ljubitelje zdravega spanja odslej prenovljen 
Spalni studio Vitapur-Hitex in otvoritveni popusti

Kakovost	spanja	je	v	današnjem	stresnem	
času	 izjemno	pomembna,	 saj	 so	običaj-
no	naše	misli	veliko	bolj	utrujene	kot	telo.	
Kakovostno	in	zdravo	ležišče	nam	slabih	
misli	sicer	zagotovo	ne	bo	odgnalo,	po-
magalo	pa	bo	telesu,	da	se	hitreje	spro-
sti	in	spočije.	Če	so	vaša	jutra	zaradi	nes-
pečnosti	vse	prej	kot	dobra,	je	torej	zadnji	
čas,	da	se	zamislite,	ali	je	postelja,	na	ka-
teri	spite,	dovolj	udobna	in	kakovostna.	
Da	bo	vaše	spanje	res	postalo	počitek,	
nas	 obiščite	 v	 prenovljenem	 Spalnem	
studiu	Vitapur-Hitex.	Pod	eno	streho	smo	
združili	Vitapur	in	Hitex,	da	bi	vam	–	lju-
biteljem	zdravega	spanca	–	vse	za	odli-
čen	spanec	odslej	lahko	zagotavljali	na	
enem	mestu.	Vitapur	je	s	svojimi	kakovo-
stnimi	odejami,	vzglavniki	in	posteljnino	
odlična	dopolnitev	zdravih	ležišč	Hitex.
Ob	odprtju	bomo	občutneje	znižali	cene	

kakovostnih	ležišč	iz	lateksa,	in	sicer	za	
30	odstotkov,	posebej	pa	bomo	do	31.	
5.	 2012	 za	 še	 dodatnih	 20	 odstotkov	
znižali	ceno	inovativnega	ležišča	iz	late-
ksa	Variant	Clean	Cool.	V	času	Festivala	
nakupov	in	zabave	smo	za	vas	pripravi-
li	tudi	15-odstotni	popust	za	vse	izdelke	
po	rednih	cenah.	
Za	 vsa	 vaša	 morebitna	 vprašanja	 smo	
vam	 na	 voljo	 po	 telefonu,	 številka	 je		
(02)	 821	 57	 57	 (pon.–pet.	 8.00–
18.00,	sob.	8.00	–	14.00),	ali	po	elek-
tronski	pošti	na	naslovu	info@hitex.si.	

Izrežite kupon za 40-odstotni po-
pust, ki vam ga Vitapur podarja ob 
nakupu ortopedskega vzglavnika 
Lavender Memory. Nakup se vam 
bo po spočitih nočeh zagotovo več 
kot obrestoval. 

Cvetličarna  
FLORJANA

ZOO  
MARKET

Cvetličarna 
BELLA

Trgovina  
GA

Trgovina 
JUNIOR

PAL  
MEDIA

Trgovina 
VELANA

Salon 
CREATINA
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Sladko!
Tedenska ponudba jedi 

na www.spar.si
Pita z 
jagodami 
in kava To Go 
Barcaffe

Ponudba velja do 3.6.2012 v restavraciji Interspar Murska Sobota.

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

170

samo do 3.6.2012
kovčki Samsonite
Oslo in Brussels
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Ponudba velja v poslovalnici 
Hervis Murska Sobota 

od 23. 5. do 30. 5. 2012.
Trgovina je odprta tudi ob nedeljah 

od 8. do 13. ure

NOVA KOLEKCIJAKOPAÈKE

-20%*

*Popust se obračuna pri blagajni. 
Popust ne velja na izdelke označene 
s 1. ceno.

Hervis Murska Sobota 
od 23. 5. do 30. 5. 2012.

Trgovina je odprta tudi ob nedeljah 
od 8. do 13. ure

-20%*-20%*
VSE NOGOMETNE

ŽOGE

*Popust se obračuna pri blagajni. 
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trgovina
œœœN™—‰”›‹“ƒMŒš“‹”—N˜‹

ponedeljek-sobota: 8-20h
nedelja in prazniki zaprto

Otroška trgovina Junior vam ponuja: 

kakovostno otroško obutev znamke DD Step 

oblacila priznane španske znamke Mayoral

oblacila za krst in prvo obhajilo

vozicke 3v1 (gl. košara, lupinica, športni del) od 289 EUR

športne vozicke od 29 EUR

kakovostne avtosedeze od 55 EUR

5-delno posteljnino od 29 EUR

potovalne postelje, stolcke za hranjenje, tricikle, lezalnike, 

otroške sobe in mnogo vec.
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Spalni studio Vitapur-Hitex v 1. nadstropju

Ponudba velja do 31.5.2012. Različni popusti in akcije se med sabo ne seštevajo.

Telefon: (02) 534 86 15 www.vitapur.si 

Vzglavnik Vitapur Lavender Memory

Redna cena:  44,90 € 
Akcijska cena: 26,94 €

NOVO:

Otvoritev spalnega studia 
Vitapur-Hitex 26.5.2012 


