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V Sračjem gnezdu: sprejemamo čestitke, oglase, osmrtnice 
in zahvale. V ponudbi imamo CD plošče, DVD-je, pisala 

Stabilo, pisarniški material, zvezke, knjige in priročnike, nova 
in rabljena glasbila, stojala za glasbila, kable za el. kitare in 
mikrofone, fotokopiranje, skeniranje in vezave…Za 
informacije nas lahko pokličete na tel. št. 07 33 22 000, 051 
301 040 ali nam pišite na e naslov: sracje.gnezdo@siol.net

ZA VSAKOGAR NEKAJ

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.

kupon za  

3+1 gratis
na ampule za zunanje 
zajedalce Fypryst in Ataxxa

kupon za  

15% popust
na vse izdelke v trgovini,  
razen na farmacevtske izdelke in izdelke v akciji

(veljavnost kupona do 31. 7. 2018)

(veljavnost kupona do 31. 7. 2018)

Obiščite T-shop v novomeškem BTC-ju.

T-Shop - računalniški 
servis in trgovina, vam  
v času BTC FNZ nudi 
30 % popust na vse 
servisne storitve in veliko 
paleto izbranih artiklov. 
Poiščite označene artikle 
in priznamo vam

30% popusta

OD ŽENSKE ZA ŽENSKO
Ni pomembno imeti številko 38, 
lahko imate tudi 60, vendar vam 
mora ta dobro pristajati.

Skrivnost je v prileganju postavi. 
Tudi, če proporci niso povsem 
skladni, se lahko oblečete tako, 
da boste prijetni na pogled.

Poseben Lift kroj Joe&Luca se 
prilega vaši postavi, oblikuje in 
poudari vašo zadnjico in boke ter 
zakrije “tiste male nevšečnosti”.

Počutite se samozavestno v 
svoji ženski postavi. Uživajte 
biti ženska.

Obiščite nas v novi trgovini Joe&Luca 
v BTC City Novo mesto, Vhod B. 

• dobava po naročilu
•  ažurne servisne 

storitve
• svetovanje
•  popust na artikel  

iz zaloge



NA VSA OBLAČILA

-10%
VABLJENI!

AKCIJA VELJA OD 18. 05. 2018 DO 19. 05. 2018.

POPUST SE OBRAČUNA PRI BLAGAJNI. POPUST NE VELJA NA

ŽE ZNIŽANA OBLAČILA.

ZA LEPŠ I  DAN

POMLAD JE TU IN  
Z NJO TUDI POROKE
Pomagamo vam pri izbiri 
cvetja in ostale dekoracije za 
popolno poročno slavje.
•  poročni šopki
•  naprsniki
•  dekoracije avtomobilov
•  dekoracije prostorov
•  dekoracije z baloni - helij
Za naročilo poroke do 
31. 5. 2018, ne glede na 
datum obreda, vas bomo 
nagradili z 20% popustom 
(za naročila nad 150€).
Vabljeni. 
Pričakuje vas prijazno osebje!

C V E T L I Č A R N A



ZA LEPŠ I  DAN NE KAJ  ZA  VAS

In še10 x vrednostni bon Inter diskont za 30 €!

Peugeot Kisbee 4T (euro4)

29. maj – 2. junĳ 

Pričetek VELIKE NAGRADNE IGRE!

 
10 % popust na vse izdelke 

za imetnike kartice

1. NAGRADA

Inter diskont d.o.o., Partizanska 15, 2390 Ravne na Koroškem  / www.interdiskont.si 

29. maj – 2. junĳ 

PRAZNIČNI TEDEN

 AVTO CENTER RAVNE

E V K A L I P T U S

Do -50%  
na modele za pomlad  
in poletje iz zaloge.

tel.: 059 015 679



NE KAJ  ZA  VAS

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
 Izdajatelj: M

im
aja d.o.o., Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana.

www.mrpet.si

Kuža gre na pot ...
kaj potrebujemo?

varnostni pas zložljivo posodico

transportni boks 
Gulliver

kapljice proti stresu

potovalno steklenico

redna cena: 14,49

redna cena od: 6,99 redna cena od: 4,79 redna cena: 9,99

akcija: od 54,90

redna cena od: 79,90

NOVA  
KO L E KC I J A

UGODNI POPUSTI
od -20% do -50%

BTC, Novo mesto
Trgovina Oba



ZA VAŠE  UDOBJE

Ste že 
obiskali 
našo novo 
poslovalnico
Bršljin 

v BTC City 
Novo mesto?

Več na: www.delavska-hranilnica.si

Delavska hranilnica

*akcija velja za komitente in nekomitente ter traja do 30. 6. 2018

Pridite in izkoristite akcijo 
potrošniških kreditov 
do 120 mesecev 
BREZ STROŠKOV ODOBRITVE.

ZA VSAKOGAR NEKAJ

DARILNI BONI BTC CITY
KO DOBITE KAR SI  
RES, RES, RES ŽELITE.

Darilne bone BTC City lahko kupite 
z gotovino v trgovini Sračje gnezdo, 
Dvorana B, tel.: 07/ 33 22 000.

www.btc-city.com

S I LV E R  C A F F E
Polepšajte si dan in pridite v lep in 
miren ambient lokala Silver caffe v 
BTC-ju,  kjer vam bo prijazno osebje 
postreglo z odlično kavo, naravnimi 
sokovi in še z mnogo več ...  
ne bo vam žal ... vabljeni.

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!



Cvetličarna Cvetnik 25% popust na vse zelene lončnice
20% popust na orhideje

Evkaliptus 20% popust na vso novo kolekcijo obutve

GA+ kuhinje Aparati: 10% popust na prvi in 20% na drugi, cenejši aparat
Kuhinje: podarimo vam 150€ popusta za nakup kuhinje v vrednosti nad 2.500€ z vsemi 
že upoštevanimi popusti.

Inter diskont 10% popust na vse izdelke za imetnike kartice ID

Joe&Luca Popusti od 10% - 50% na majice, obleke, tunike

Kafeterija V času Festivala nakupov in zabave strežemo vse kavice iz naše posebne ponudbe 
(Irish, Mocha, kava Kafeterija, idr.) po akcijski ceni 1,50 EUR. Vabljeni*.

Kitajski center 10% popust na vsa oblačila

Oba 20% popust na vse izdelke, na izbrane tudi več

Mana 20% popust na vse v redni prodaji. Kupujem modno in super ugodno, v Mani.

Mr.Pet Dvojni bonusi za vse člane Kluba Mr.Pet.

Roža bar Pivo točeno 0,50l-1,70€*
Pivo točeno 0,30l-1,60€*

Salon Creatina Od 30 do 70% popust na preproge
Od 30 do 50% popust na odeje in pregrinjala
30% popust na sedežnike in plažne brisače
30% popust na rjuhe in posteljne garniture

Silver Caffe Malo pivo točeno Carlsberg - 1,50€*
Veliko pivo točeno Carlsberg - 1,80€*

Sračje gnezdo 10% popust na Stabilo pisala

Štof 50% popust na določene artikle

T-Shop 30% popust na servisne storitve in veliko paleto izbranih in označenih artiklov

Veterinarska 
ambulanta Buba

15% popust na vse izdelke
20% popust ob nakupu 3 ali več izdelkov
(Popust ne velja na izdelke v akciji in na farmacevtske izdelke.)

Zlatarna AURA 5% popust na ves nakit v trgovini, tudi na zaročne in poročne prstane

Trgovina Sezam, Žito Kremni žepek – 0,69€
Špinačni burek – 0,90€

*Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.

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, 
OBLIKOVANJE, LEKTORIRANJE: Nicha d.o.o. IZDAJATELJ: BTC d.d., Šmartinska 152, Ljubljana, Enota Novo mesto, Ljubljanska 27, Novo mesto TISK: Tiskarna Delo d.d. NAKLADA: 
24.100 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.


