27. maja bo pri nas spet pestro. Vabimo vas na pomladni festival nakupov in
zabave s pestrim spremljajočim programom. Že od 8. ure vas vabijo naši trgovci
in partnerji na posebno ugodne nakupe s popusti, ki veljajo samo ta dan. Tudi v
avlah trgovskega centra boste lahko obiskali stojnice naših partnerjev s posebnimi
promocijami in izdelki po promocijskih cenah.
Zabavni program se bo začel ob 11. uri, ko bomo pozdravili duo BQL, ki nas bo
spremljal vse dopoldne. Razveselili bomo srečne nagrajence z žrebanjem nagrad
nagradne igre, ko bomo razdelili glavno nagrado 500 evrov in še 15-krat po
100 evrov v obliki darilnih bonov. Najmlajše bosta obiskala tudi Beti in Cej.
Popoldne ob 17. uri vas vabimo na otroško predstavo Čarodej Toni in medved
Bruno, prepričani smo, da bo zanimiva. Takoj po predstavi pa se nam obeta
glasba malo drugače, v prireditveni avli v pritličju bo nastopil Pihalni orkester
Murska Sobota. Stojnice, promocije, degustacije, zabava v igralnici Beti in Cej,
vse to se bo dogajalo ves dan.
V naš nakupovalni center vas vabimo tudi druge dni, da se prepričate o pestri
ponudbi in novostih. Pred kratkim smo v nadstropju odprli novo prodajalno Alpina,
v kratkem sledijo še druge. V pritličju prenavljamo sanitarije, prav tako zunanjo
avtopralnico, ki bo dobila novo podobo in posodobljeno strojno opremo.
Obiščite naš center, kjer se vedno trudimo, da bo vsebina zanimiva za vse
generacije in da boste preživeli svoj prosti čas in čas nakupov sproščeno.

11. kolesarski maraton BTCiklin
v soboto, 3. junija 2017
Start bo ob 10. uri na parkirišču BTC-ja.
Prijavnina: odrasli 5 €, otroci do 14. leta 3 €
BTC CITY MURSKA SOBOTA v sodelovanju z Občinsko športno zvezo Moravske
Toplice organizira tradicionalni kolesarski maraton BTCiklin. Namen kolesarskega
maratona je, da obiskovalcem nakupovalnega centra ponudimo poleg nakupovanja
še rekreacijo in druženje. Vsak udeleženec maratona bo prejel spominsko majico
BTCIKLIN in malico. Ob maratonu bo poskrbljeno tudi za spremljevalni program.
Kolesarji bodo lahko izbirali med 15-kilometrskim družinskim, 27-kilometrskim
rekreativnim in 44-kilometrskim velikim maratonom. Prijave na dan maratona dve uri
pred startom. Start in cilj bosta na parkirišču BTC-ja.
Dodatne informacije o maratonu dobite na spletni strani www.btc-city.si
ali OŠZ Moravske Toplice, Branko Recek, 041 389 905.

Pravila kolesarskega maratona
Na maratonu lahko sodelujejo vsi, ki se počutijo sposobne prekolesariti eno izmed
prog. Otroci 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 sposobnostih. Organizator ne jamči za škodo, ki jo
udeleženec povzroči sebi, drugim udeležencem ali tretji osebi. Za varen potek
prireditve bodo skrbeli predstavniki organizatorja z redarskimi vozili. Priporočljivo
je nošenje čelade, za otroke obvezna.

Vabljeni v BTC City Murska Sobota.
Mitja Horvat, direktor

Čarodej Toni in medved Bruno
Sobota, 27. 5. 2017, ob 17. uri
Čarodej Toni je najboljši čarodej daleč
naokrog. A ker čaranje ni ravno
preprosto delo, pravi čarodejski mojster
vedno ob sebi potrebuje kakšnega
pomočnika. Poleg otrok se mu bo tokrat
pridružil še njegov prijatelj medved
Bruno. Vendar čarodej Toni ni pričakoval,
da Bruno ni najbolj spretne sorte, kar bo
razlog za marsikatero
smešno in zanimivo
situacijo.
Toda brez
skrbi, Bruno
se bo vsem
oddolžil s čisto
pravim rajanjem.

Likovna razstava del prekmurskih
ljubiteljskih slikarjev
Na ogled v
I. nadstropju
BTC CITY-ja
do 30. 6. 2017

Samsung
Galaxy S8

Apple Iphone
SE 32GB

24 x 27,95 €

24 x 9,95 €

LG K4
2017

24 x 1,50 €

PAkcijska cena velja ob sklenitvi oziroma podaljšanju naročniškega razmerja z mobilnimi storitvami Telekoma Slovenije za 24 mesecev z obročnim plačilom kupnine za napravo v 24 enakih
zaporednih mesečnih obrokih v znesku 27,95/9,95/1,50 EUR (skupaj 670,80/238,80/36 EUR), ki se zaračunajo na osnovi računa za telekomunikacijske storitve. Velja za vse, ki nimate
veljavnega Aneksa št. 20/2013 (za obdobje vezave naročniškega razmerja za 12 ali 24 mesecev) ali veljavnega Dodatka k pogodbi o sklenitvi naročniškega razmerja v zvezi z nakupom
terminalne opreme, sklenjenega z družbo Debitel d.d. z vezavo naročniškega razmerja 12 ali 24 mesecev in izpolnjujete ostale pogoje akcijskega nakupa naprav. Ponudba ne velja za pakete:
Paket SOS, Mobilni Internet Brezskrbni, XS, S, M, L, XL, Mobilni poslovni internet, Enotni paket, Skupaj A, Telemetrija, SIM 2, Druga številka, Avtotelefon, Internet Itak, Enostavni (razen
Enostavni 1000, Enostavni 1000 Plus, Enostavni A in Enostavni B), Poslovni Enostavni (razen Poslovni Enostavni 2000), Penzion 300 Plus, Duet Pop, EnotniD 200, Moj D, Druga številka
– Najin D, Data paket. Ponudba iPhone SE velja za pakete DOGAJA, BREZSKRBNI A, BREZSKRBNI B in BREZSKRBNI C. Navedene cene vsebujejo DDV. V akcijski ponudbi so količine naprav
omejene. Več o obročnem plačilu naprave na obroke v Pogojih akcijskega nakupa naprav na www.telekom.si.
Pal Media d.o.o., Kranjčeva ulica 64, 9220 Lendava - www.pal-media.si

Danila Krpič,
Terra Rossa
2
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Pomladni festival
nakupov in zabave

50 % popusta na
sončna dioptrijska
stekla znamke
Rodenstock.

OPTIKA BRANKO NOVAK, S. P.
PREŠERNOVA CESTA 5
9250 GORNJA RADGONA
PE M. SOBOTA
02 537 12 25 | 051 416 097

VABLJENI V NOVO
PRODAJALNO
MODERNIH USNJENIH ČEVLJEV

Nemčavci 1D, 9000 Murska Sobota
( pritličje centra BTC )
Vrednostni bon za popust
Za nakup modne moške, ženske in pohodne
obutve. Vnovčenje izključuje koriščenje
ostalih popustov.
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10€
Bon velja do 20. 06. 2017

www.btc-city.com
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Kužkom vidne igrace
Ste vedeli, da psi svet vidijo v rumeno-modri? Za razliko od ljudi, ki imamo v očesni mrežnici
3 vrste čepkov za prepoznavanje barv, imajo oni le 2 in zato ne zaznavajo nam dobro vidnih
rdečih tonov. Če boste pozorni, boste ugotovili, da so običajno njihove najljubše igračke
prav v modri in rumeni barvi.

Največja ponudba ležišč
na enem mestu
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Ponev za palačinke
Rosmarino Black Lava Stone

6

Trgovina Vitapur
Murska Sobota

Kupon za ponev
za palačinke
Black Lava Stone
pri nakupu nad 49,90
eur velja samo na dan
Festivala nakupov in zabave v
BTC City Murska Sobota,
27. 5. 2017. Vsak kupec lahko
darilo izkoristi samo enkrat. Popusti
in akcije se ne seštevajo.
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Svetovalci so vam na voljo vsak delavnik med
8. in 19. uro, v soboto do 17. ure.
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Hitro naročilo 03 757 14 40

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

do 40% CENEJE

www.mrpet.si
www.vitapur.si
Enostaven in udoben nakup
ter hitra dostava preko spleta.

www.btc-city.com
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Ponudba velja
od 24. 05 do 30. 05. 2017.

OKE
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OKE
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−40%

−50%

49,99

29,99

79,99

39,

99

RACER BOY / GIRL

BOY / GIRL

Otroški rolerji

Skiro // kolesca 145 mm

−53%

−44%

429,99

359,99

199,99

199,99

MISSION GIRL 24
Mladinsko kolo

LIFE TRAIL

Moško ali žensko treking kolo

MENJALNIK

Shimano TX35

PRESTAVE

18

ZAVORE

V-Brake

−42%
399,99

229,99
Samsung Litij-Ionska baterija 36V
moč motorja: 2 x 350 W
domet: 15 - 20 km

EASY

Hoverboard // 6,5“ gumijasta kolesa // max. hitrost: 10km/h // čas polnjenja: 2 uri // max. nosilnost: 100kg // vzpon: 15°// priložena prenosna torba

8

www.btc-city.com

