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SPOMLADANSKI POPUSTI IN UGODNOSTI BTC CITY NOVO MESTO

redna cena: 149,99 €

99,99 €
akcijska cena:

IXUS 135

50€

• 16 M slikovnih točk
• WiFi
• FULL HD Video
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“Minister za zdravje 
opozarja: prekomerno 
pitje alkohola škoduje 
zdravju.”



SPOMLADANSKI POPUSTI IN UGODNOSTI BTC CITY NOVO MESTO

www.zlatarna-aura.si
www.porocni-prstani.biz
NOVO MESTO: Glavni trg 19 • Glavni trg 1 (Zlatarna Karat) 
Ljubljanska 27 (BTC)•ČRNOMELJ: Zadružna 33

 07/ 30 66 950

Pomlad je najbolj priljubljena sezona za poroko. Topli in sončni dnevi so 
kot nalašč za poroko na prostem, pika na i vajine poroke pa bosta prav 
posebna prstana, ki ju bomo za vas izdelali v naši zlatarski delavnici.
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Hladilna blazina za pse in 
mačke Fresk
Na voljo v 2 velikostih 40 x 50 cm in 
90 x 50 cm.  
 
Art: 26438, 26439

Mokra hrana Sushi cat 70g, vsi okusi 
in Sushi Dog, 156g vsi okusi 
 
Art: 25269, 25268, 25267, 25266,  
25265, 25264, 25127, 25126, 25125, 25124, 25123, 25122, 25121, 
25120,  25119, 25118, 25117

3299

do -12%
redna cena od 36,59

Prodac 
Pondstics 
in Prodac 
Pondstics 
Colour 5kg 
 
Art: 12593,  23068

Priboljški 
Starsnack 
Nobby, 500g 
 
Art: 16950, 17914, 17915, 
19434, 19435, 23575

959

-31%

1799

-31%

redna cena 13,90

redna cena 25,90

Trainer 
Natural - 
12,5kg 
 
Na voljo okusi: 
Govedina z rižem in 
ginseng, Piščanec z 
rižem in aloa, Pršut 
z rižem in matični 
mleček, Govedina z rižem in ginseng, Piščanec z rižem 
in aloa, Pršut z rižem in matični mleček 
 
Art: 19386, 15902, 25706, 22771, 15896, 26328

079

-20%
redna cena  0,99

119

-20%
redna cena 1,49

www.mrpet.si

2265

-33%
redna cena od 33,80

že od399

-42%
redna cena 6,90

Akcija velja do 31.5.2014 oz. do razprodaje zalog. Akcije, popusti in znižanja se med seboj izključujejo. 
 

Izdajatelj: Mimaja d.o.o., Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana.

BTCVodnikMSMaj2014.indd   1 25.4.2014   10:05:40 VETERINARSKA AMBULANTA 
BUBA d.o.o. PE NM
T: 059 065 270, M: 051 363 967, www.vet-buba.si

KUPON ZA TRGOVINO 

15% POPUSTA 
NA EN IZDELEK
Kupon je unovčljiv enkrat. Kuponi se med seboj ne seštevajo in izključujejo izdelke v 
akciji ali predhodno znižane artikle. Veljavnost kupona do 31.7.2014.

KUPON ZA VETERINARSKO AMBULANTO 

20% POPUSTA 
NA IZBRANO STORITEV
Kupon je unovčljiv enkrat in se ne nanaša na cepljenje proti steklini ali na izdajo zdravil. 
Veljavnost kupona do 31.7.2014.
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DANEX ART 

CELOLETNI POPUSTI 
NA VSE IZDELKE.  

BAR ROŽA 

Za vroče dni 
sladoled 
CARTE D’OR

Točeno pivo 0,3l - 1.70€

“Minister za zdravje opozarja: prekomerno 
pitje alkohola škoduje zdravju.”

ŠTOF  

POPUST NA 
DOLOČENO 
METRAŽNO 

BLAGO

-50% 

VABLJENI V SILVER CAFFE 
V BTC CITY NOVO MESTO. 
Izvrstna kava, naravni 
sokovi in lepo urejen 
ambient lokala s sončno 
teraso, so razlogi,da se 
ustavite pri nas. V času 
festivala nakupov in zabave 
se boste lahko razvajali s 
kavico za samo 0.80 €.

-  Sprejemanje čestitk, osmrtnic, zahval 
 in malih oglasov,
-  Prodaja novih in rabljenih inštrumentov, 

prodaja cd plošč, dvd-jev,  knjig in raznih 
priročnikov

-  Fotokopiranje in vezava
Vse informacije lahko dobite na: Tel.: 07 33 22 000, 051 301 040 
E-pošta: sracje.gnezdo@siol.net

STUDIO ZORA, nega telesa

Oblikujte svoje telo in si privoščite nekaj zase v 
prijetno urejenem studiu, kjer vas razvajamo z 
novimi storitvami in ugodnimi cenami. Pri nas 
si lahko privoščite: kavitacijo, radiofrekvenco, 
lipolaser, strojno limfno drenažo, IPL+RF lasersko 
trajno odstranjevanje dlačic, depilacijo z voskom, 
več vrst masaž (klasično, indijsko, de stress, 
masažo z vulkanskimi kamni), jade lifting, manikuro 
in gel lak. Na voljo imamo tudi darilne bone.

S tem kuponom vam nudimo 10 % popust za 
en tretma storitve po izbiri ali 30 % popust 
ob nakupu štirih tretmajev storitve po izbiri. 
Kupon je vnovčljiv do konca leta 2014!

EVKALIPTUS OBA

DO -50 % POPUSTA NA IZBRANE MODELE 
OTROŠKE OBUTVE CICIBAN, SUPERFIT IN 
OBUTVE ZNAMK ARA, LEGERO IN RIEKER.
 
S KARTICO UGODNOSTI DO STALNEGA 10 % POPUSTA NA 
VSE REDNE CENE.

30-50% popusta na vse majice s 
kratkimi rokavi od 16.5. do 17.5.2014.
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POPUSTI IN UGODNI NAKUPI V ČASU FESTIVALA

Carglass 
v času FNZ-ja dobijo vse stranke ob popravilu ali menjavi avtomobilskega stekla 
brezplačno najboljše brisalce BOSCH

Comshop 10% popust na vse, razen blagovne znamke APPLE

Cvetličarna Cvetnik
20% popust na vse lončnice
50% popust na določene okrasne lončke in vaze

Danex Art slike, darila -40%

Evkaliptus popust na vse izdelke iz redne kolekcije pomlad-poletje -20%

Kafeterija Akcija, 16. in 17. maj 2014: kava - 0,80€,  točeno pivo 2dcl - 1,00€

Kitajski center
V Kitajskem centru NM, dvorana D, vam v barvi pomladi ponujamo veliko novih izdelkov 
za osebno nego, dom in prosti čas. Ne zamudite posebne priložnosti, saj vam samo dne 
16. in  17. maja 2014, nudimo 15% popust na vso ponudbo.

Oba Od 16.5. do 17.05.2014 akcija na vse majice kratek rokav:od -30% do -50%  popust

Mana Novo mesto BTC 20% popust na vse izdelke. Akcija velja le 16.5. in 15.5.2014. Popusti se ne seštevajo.

Mr.Pet 15% popust ob nakupu 5 izdelkov ali več. Akcije in znižanja se izključujejo.

Peko 20% popust ob nakupu dveh parov modne obutve iz kolekcije pomlad-poletje 2014

Roža bar pivo točeno 0,30l – 1,00€

Salon Creatina od 10 do 50 odstotkov popusta na vse izdelke

Silver Caffe cena kave s popustom 0,80€

Sporstdirect.com
10% popust na vsa kolesa
20% popust na kolesarske čelade Polysport

Sračje gnezdo 30% popust na vse proizvode Založbe Sraka

Studio ZORA-Nega telesa
gel lak popust 50%, samo 7,5€
1x storitev po izbiri samo 15€ (razen IPL in RF laser)

Štof 50% popust na določene artikle, ki so označeni v trgovini Štof

Veterinarska ambulanta  Buba 
d.o.o., Trgovina za male živali 
Buba

20% popust na pasjo hrano Exclusion, Kiki hrano za glodalce in ptice
15% popust na priboljške, igrače, šampone, ovratnice in  oprsnice za pse in mačke
10% popust na pasjo hrano Brit in mačjo hrano Sanabelle

Zlatarna AURA
40% popust na izbrane izdelke iz srebra
40% popust na otroške ure Hello Kitty
10% popust  na ure Timex in ure Q&Q

Žito trgovina
vanilijev žepek, 90g - 0,60€
sendvič piščančje prsi, 200 g – 1,50€
špinačni burek, 150 g – 0,80€


