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ženske in moške usnjene obutve
Za korak v pravi smeri!

 www.peko.si

Za korak v pravi smeri!

 www.peko.si

Ženska usnjena obutev

PREPUSTI SE 
UDOBJU V ČEVLJIH

AKCIJSKE CENE
BOGATA PONUDBA

BTC Novo mesto

do -70%

Sončna očala in 
okvirji za dioptrijo

BTC Ljubljana, Dvorana A
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BTC CITY NOVO MESTO

DANEX ART 

CELOLETNI POPUSTI 
NA VSE IZDELKE.  

ŠTOF  

POPUST NA 
DOLOČENO 
METRAŽNO 

BLAGO

-% 

-  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

Poleg CD plošč, DVD-ejev, glasbil, knjig 
in priročnikov ter fotokopiranja sedaj 

tudi pisarniški material in Stabilo pisala: 
rolerji, peresa, barvice, …

SPOMLADANSKI POPUSTI IN UGODNOSTI

BAR ROŽA 

Za vroče dni 
sladoled 
CARTE D’OR

Točeno pivo 0,3l - 1.70€

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

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 €.

EVKALIPTUS OBA

DO - % POPUSTA NA IZBRANE MODELE 
OTROŠKE OBUTVE CICIBAN, SUPERFIT IN 
OBUTVE ZNAMK ARA, LEGERO IN RIEKER.
 
S KARTICO UGODNOSTI DO STALNEGA  % 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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V BTC CITY NOVO MESTO. 
Izvrstna kava, naravni 
sokovi in lepo urejen 
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kavico za samo 0.80 €.
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Pestra  ponudba otroške obutve Ciciban, 
Superfit in DD step, od št. 17-35.  
Popusti na modele iz zaloge.

Obutev za odrasle priznanih proizvajalcev 
Ara, Rieker, Legero, Gabor.

Telefon: 059 01 56 79
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Nudimo vam oblačila za prosti 
čas in svečanosti. Pri nas dobite 
oblačila tudi za suhe in močne 
postave.

Obiščite prodajalno OBA kjer se 
lahko oblečeta oba.

NOVA POLETNA 

KOLEKCIJA ŽE NA 

POLICAH!!!
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Naj vaju v dobrem in slabem spremljajo naši poročni prstani.

f

www.zlatarna-aura.si
www.porocni-prstani.biz
      Zlatarna Aura in Zlatarna Karat

07 30 66 950



MIKELISA specializirana trgovina | Ljubljanska cesta 27 (BTC Novo mesto)
T 07 29 26 400 | E mikelisa@t-2.net | www.mikelisa.si

Delovni čas: ponedeljek – petek 9.00–19.00
  sobota 9.00–17.00

NOVOST
100 % polhovo olje 

Oleum Glis Glis

• tradicionalna zdravila, 
• zdravila  naravnega izvora,
• izdelke za nego za otroke 

in odrasle, 
• izdelke po receptu 

        Patra Simona Ašiča, 
• široka izbira prehranskih 

dopolnil, 
• vitaminov in mineralov…

Z oktobrom 2014 smo v Trgovskem centru BTC Novo mesto odprli 

Specializirano trgovino MIKELISA

NUDIMO VAM: 

VLJUDNO VABLJENI

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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VETERINARSKA AMBULANTA 
BUBA d.o.o. PE NM
T: 059 065 270, M: 051 363 967, www.vet-buba.si

KUPON ZA TRGOVINO 

% 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 

% 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.

Kavarna 

KAFETERIJA
vabi na

odliËno kavo

in osvežujoËo 
poletno ponudbo.

Sladoled, 
ledena kava,

limonada,
naravni

pomaranËni sok.

kupon za  

20% popust
na pasjo hrano  
Exclusion

kupon za  

20% popust
na sterilizacijo in  
kastracijo psov in maËk
(veljavnost kupona do konca junija 2015)

(veljavnost kupona do konca junija 2015)



DARILO - KAPA
Pri nakupu nad 100 eur!

Inter diskont d.o.o., Partizanska 15, 2390 Ravne na Koroškem

Reklama Znam naredim samo BTC Novo mesto_Novice BTC april 2015  20. 0       

CANON IXUS 147
• 16 mio točk
• 8x optična povečava
• HD video

59,99 €
Akcijska klubska cena:

redna cena: 84,99 €

30%

... ker je meso na
    prvem mestu!

www.mrpet.si

* Jamstvo za vračilo denarja: če z izdelkom niste zadovoljni, vam vrnemo denar. O podrobnostih se 
pozanimajte v poslovalnicah Mr.Pet. Izdajatelj: Mimaja d.o.o., Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana.

Novo!

ONTARIO hrana za 
pse in mačke
Nova kakovostna hrana za pse in mačke s 
piščančjim mesom, ki je odličen vir beljakovin 
in je lahko prebavljiv, ter prehranskimi 
dodatki za zdrave sklepe, svetlečo dlako in 
zdravo prebavo!  

Vodnik_BTC_City_Novo_mesto_Mr.Pet.indd   1 20.4.2015   12:07:10

NOVOST - poročna dekoracija z baloni

CVETLIČARNA

Ob naročilu dveh 
poročnih dekoracij 
v mesecu maju 
in juniju Vas 
razveselimo z 
20 % popustom.



Comshop 10 % popust na vse artikle iz zaloge, popust ne velja za akcijske klubske izdelke

Cvetličarna Cvetnik 20 % popust na lončnice
30 % popust na party program

Danex Art Galerija 55 % popust na originalne slike

Inter diskont pri nakupu nad 100 € – darilo kapa ID TOOLS
5 % popust pri vsakem nakupu za imetnike kartice ID – Inter diskont

I.S.T. Avtodeli d.o.o. V času FNZ-ja 15. 5. in 16. 5. nudimo popust do 25 % na večino izdelkov iz naše ponudbe.  
Najdete nas v Dvorani C.

Kitajski center 15 % popust na celoten nakup v času FNZ-ja 15. 5. in 16. 5. 2015. Popusti se ne seštevajo.

Optika Outlet ob nakupu prejmete darilo: sprej + krpico Clarus

Mana 20 % popust na vse artikle redne prodaje 15. in 16. 5. 2015.

Mikelisa V času festivala 15. 5. in 16. 5. 2015 ponujamo 5 % popust na vse izdelke.

Mr.Pet 10 % popust ob nakupu 5 izdelkov ali več. Akcije in znižanja se izključujejo.

Peko  
PE Novo mesto BTC

10 % popust na celoten nakup

Prodajalna OBA 25% popust na vse izdelke

Roža bar akcija:
pivo točeno 0,5 l - 1,60 €
pivo točeno 0,3 l - 1,40 €

Salon Creatina od 10 % do 50 % popust na vse izdelke

Silver Caffe Vse vrste kavic v dneh festivala 15. 5. in 16. 5. - 0,80 €

Sportsdirect.com 10 % popust na vse artikle kolesarske blagovne znamke Muddyfox

Sračje gnezdo 3 % popust na vse izdelke ob gotovinskem plačilu

Štof 50 % popust na določene artikle

Trgovina Evkaliptus do 20 % popust na vso novo kolekcijo
do 50 % popust na modele iz preteklih sezon

Veterinarska ambulanta 
Buba d.o.o. PE NM

10 % popust na vse artikle v trgovini
določeni artikli samo 1 €

Zlatarna AURA 40 % popust na otroške ure
20 % popust na Aura steel
40 % popust na izbrane izdelke iz srebra 
10 % popust na nakit blagovne znamke Nugget
10 % popust na ure Timex in Q&Q
20 % popust na jekleni nakit Morellato
20 % popust na določene jeklene izdelke XC38

POPUSTI IN UGODNI NAKUPI 
V ČASU FESTIVALA

BTC CITY VODNIK NOVO MESTO Brezplačni časopis nakupovalnega središča BTC City Novo mesto ODGOVORNA UREDNICA: Vlasta Zupančič VSEBINSKA ZASNOVA 
IN OBLIKOVANJE: Nicha d.o.o. IZDAJATELJ: BTC d.d., Šmartinska 152, Ljubljana, Enota Novo mesto, Ljubljanska 27, Novo mesto TISK: Tiskarna Delo d.d. NAKLADA: 24.000 
izvodov DISTRIBUCIJA: Pošta Slovenije d.o.o. Akcije veljajo v času razprodaje oz. do razprodaje zalog. Za morebitne napake v tekstih ali cenah izdelkov se opravičujemo.


