BTC CITY MURSKA SOBOTA, 22. OKTOBER

BTC City Murska Sobota letos praznuje svoj 18. rojstni dan. Zato bo
ta jesen še toliko bolj pestra, praznična in kar se da prijetna.
Septembra smo začeli tradicionalno nagradno igro, med naše
zveste obiskovalce bomo razdelili darilne bone v skupni vrednosti
3.300,00 evrov. Zato še toliko bolj vabljeni k nam po nakupih
in na zabavo, da ne zamudite svoje priložnosti. Kupone dobite
pri vseh naših trgovcih ali na naši spletni strani.
Konec septembra smo v nadstropju odprli razstavo del 20 akademskih
slikarjev s slikarske kolonije z naslovom »Primož Trubar v Moravskih
Toplicah od 1995 do 2015«. Razstava bo na ogled do 14. 11. 2016.
Prav tako vas od začetka meseca vabimo v novo avlo v pritličju,
kjer lahko svoje najmlajše razveselite z vožnjo z električnim
avtomobilčkom, ali pa v avlo pri Salonu Creatina, kamor vas vabi
naš novi partner, ki izdeluje ključe ali vam svetuje pri nakupu
ključavnice in dodatkov. Marsikaj se najde.
22. oktobra pa vas vabimo na tradicionalni Festival nakupov in zabave,
za katerega smo pripravili res pester celodnevni program za vso
družino. Začnemo že zjutraj ob 8. uri, ko vas bodo trgovci presenetili
s prav posebnimi popusti, ki veljajo samo ta dan. Ves dan bo pestro
tudi na stojnicah, kjer se bodo odvijale razne promocije in degustacije
naših poslovnih partnerjev.
Naše najmlajše vabimo ob 10. uri na pravljico v angleškem jeziku
z delavnicami. Zanje pripravlja program ekipa učnega studia
Helen Doron English. Ob 11. uri nas bodo zabavali prav posebni
glasbeni gostje GADI, ki bodo vsekakor popestrili dogajanje.
Otroke pa še enkrat vabimo popoldne ob 17. uri na rajanje z
maskotama, spominčico FIFI in ČMRLEKOM. Med drugim nas bosta
obiskali tudi maskoti Beti in Cej, ki se bosta z veseljem fotografirali
ali pozabavali z vami. Potekale bodo tudi ustvarjalne delavnice.
Ves dan vas bo pred vhodom v center spremljala karavana Toyote
in Pomurskega avtocentra na predstavitvi novih vozil in testnih vožnjah.
Vabilo velja tudi v šotor na parkirišču pred vhodom v naš center,
kjer vas bo od 19. do 24. 10. 2016 kulinarično razvajala priznana
restavracija SARAJ iz Ljubljane z dnevi bosanske kuhinje.

Otroci in starši vabljeni na
angleško pravljico to soboto,
22. 10. 2016, ob 10.00
v igralnico Beti in Ceja v
I. nadstropje, kjer bo Renata,
učiteljica angleščine po metodi
Helen Doron, popeljala malčke v
svet pravljice v angleškem jeziku.

Na zabavi bomo s spominčico Fifi
in Čmrlekom zapeli, zaplesali, se
fotografirali, ustvarjali mini magnete
v obliki rožic in barvali pobarvanke
junakov Fifi in Cvetličniki. Ob
koncu zabave bosta Fifi in Čmrlek
izžrebala in podarila tri nagrade.
Sobota, 22. 10. 2016, ob 17. uri

Po pravljici bomo še ustvarjali.
Se vidimo!
Ekipa Učnega studia Murska
Sobota Helen Doron English

www.mrpet.si

Slastni naravni
priboljški za pse
Palčke v pečici pečenega mesa so čvrste,
a se z lahkoto lomijo in so nadvse primerne za
šolanje. To je to priboljški ne vsebujejo žit ali
glutena, saj so narejeni iz 100% svežega mesa.
Na voljo 8 različnih
vrst mesa.

.. . To je to!

100%

SVEŽE MESO!

Dober tek vnaprej in prijetno jesen!
Direktor
Mitja Horvat

Razstava slik 20 akademskih
slikarjev, ki so nastale
na slikarskih kolonijah
Primoža
Trubarja
v Moravskih
Toplicah od leta
1995 do 2015.
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Gratis
* Akcija 2+1 gratis velja za vse posladke 4Pet.
Pri nakupu treh posladkov prejmete najcenejšega gratis!
Akcija velja do 31.10. 2016. Akcije in znižanja se izključujejo!

Avtopralnica kmalu
		
v novi podobi ...

UJEMI MALE ZMAGE
S TELEFONOM SAMSUNG GALAXY A3
NA PAKETU SVOBODNI M

VABLJENI NA DAN ODPRTIH VRAT V
CENTER SI.MOBIL MURSKA SOBOTA BTC.

SAMO

1€

X 24 MESECEV

simobil.si
Ponudbo za paket SVOBODNI M lahko izkoristijo vsi novi in po Pogojih predčasnega nakupa telefona obstoječi naročniki Si.mobila. Navedene cene telefonov veljajo do 31. 10.
2016 oz. do razprodaje zalog ob vezavi za 24 mesecev na paketu SVOBODNI M. Cena telefona je razdeljena na enake zaporedne mesečne obroke, ki se mesečno prištevajo računu
za opravljene elektronske komunikacijske storitve družbe Si.mobil d. d. V primeru nakupa naprave na obroke se naročniku na prvem računu zaračuna Strošek odobritve obročnega
nakupa naprave v višini 1,99 EUR. Več informacij o telefonih po najboljših cenah je na voljo na 040 40 40 40, www.simobil.si in na Si.mobilovih prodajnih mestih. Po doseženi
vključeni količini prenosa podatkov v Si.mobilovem omrežju v posameznem obračunskem obdobju se naročniku hitrost prenosa podatkov ne upočasni, temveč se avtomatično
vklopi dodatni zakup prenosa podatkov v količini 250 MB za 1,99 EUR. Naročnik lahko dodatno količino podatkov porabi do konca posameznega obračunskega obdobja, v katerem
se mu je dodatni zakup prenosa podatkov vklopil. Paketi SVOBODNI so namenjeni običajni uporabi storitev. Nad porabljeno količino enot se storitve obračunajo po veljavnem
ceniku. Hitrost prenosa podatkov je omejena z zmogljivostjo uporabljene naprave, razmerami na omrežju in trenutno zasedenostjo bazne postaje. Vse cene vključujejo DDV. Za
pakete SVOBODNI veljajo splošna pravila, ki so skupaj s cenami ostalih storitev, storitev v tujini, cenami izven zakupljenih količin, pogoji ponovne vezave za obstoječe naročnike ter
pogoji ponudbe ob 12-mesečni vezavi na voljo na 040 40 40 40, www.simobil.si in na Si.mobilovih prodajnih mestih. Si.mobil d.d., Šmartinska c. 134b, SI-1000.
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Center Si.mobil
Murska Sobota BTC

Nemčavci 1d, Murska Sobota
m: 040 411 011
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oglasnik

Na ogled v I. nadstropju
BTC CITY do 14. 11. 2016

2+1

Si.mobil d.d., Šmartinska c. 134b, SI-1000

Poletje je bilo spet vroče. Jesen pa nas je mogoče prehitro presenetila
z nizkimi temperaturami. Vendar smo pri nas vedno pripravljeni.

Fotografija: Ciril Jazbec

Rajanje in
ustvarjanje
s spominčico Fifi
in Čmrlekom

brezplačno ga prejemajo vsa pomurska gospodinjstva | urednica Veronika Železnik | vsebinska zasnova in oblikovanje Podjetje za informiranje Murska Sobota, d. d., , Ul. arh. Novaka 13, Murska Sobota | izdajatelj BTC, d. d., Šmartinska 152, Ljubljana | naklada 32.700 | tisk Delo – tisk časopisov in revij, d. d., Ljubljana | distribucija Pošta Slovenije

Jesenski festival
nakupov in zabave

Nikolaj Beer, Opuščena farma,
2013, 77x90 cm, olje na platnu
www.btc-city.com
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www.btc-city.com

Telefon
Alcatel 1016G

Pametni telefon
Alcatel Pixi 3.5

Preprost in ugoden
mobilnik s klasično
tipkovnico ter
enostavno uporabo.

Zaslon: 3,5“
Procesor: Dual-core 1.0 GHz Cortex-A7
Spomin: 4 GB
Kamera: 2 MP

*Ponudba velja od 19.10. do 26.10. 2016
samo v Hervisu v Murski Soboti.
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47,99 €

15,99 €

Apple iPhone 7 32 GB
24 x 25,95 €*

Lenovo C2
24 x 1,95 €*

24 x 3,95 €*

POPUSTI!
Dodatna oprema SBS
in Spigen -15 %
Torbice Bugatti -30 %

Navigacija Garmin nüvi
2457LMT Lifetime
Kartografija Evrope
149,99
Zaslon: 4,3''
Vseživljenjska posodobitev zemljevidov

199,99 €

LED TV JVC LT-32V250
€

Zaslon: 81 cm (32'') 100 Hz
Ločljivost: 1366 x 768 HD Ready
Digitalni sprejemnik: DVB-C, DVB-T MPEG4
USB-multimedijski predvajalnik

*Akcijska cena velja ob sklenitvi oziroma podaljšanju naročniškega razmerja s storitvami Mobitel za 24 mesecev z obročnim plačilom kupnine za napravo v 24 enakih zaporednih mesečnih obrokih v znesku 1,95/3,95/25,95 EUR (skupaj 46,80/94,80/622,80 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 druge pogoje akcijskega
nakupa naprav. Akcijska cena velja ob sklenitvi oz. podaljšanju naročniškega razmerja s storitvami Mobitel za obdobje vezave 24 mesecev. Velja za vse, ki nimate veljavnega ali Aneksa UMTS št. 17/2010 ali Aneksa UMTS št. 18/2011 ali Aneksa UMTS št. 19/2012 (vsi za obdobje vezave 24 mesecev) ali Aneksa št. 20/2013 (za obdobje vezave
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 druge 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.
Navedene cene vsebujejo DDV. V akcijski ponudbi so količine naprav omejene. Več o odplačilu naprave na obroke v Pogojih akcijskega nakupa naprav na www.telekom.si.

02 515 17 22
02 534 81 70
031 40 34 01

%
0
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*Popust je že vključen v ceno in se ne sešteva z ostalimi popusti ali akcijami.

Samsung Galaxy J3 (2016)

Na dan Festivala
nakupov in zabave
vam dajemo
20 % popusta
pri nakupu
lončnih krizantem.
Za 1. november,
dan mrtvih, so pri
nas na voljo mačehe
in krizanteme
v lončkih iz
lastne pridelave,
sprejemamo pa
tudi naročila za
aranžmaje.
Dodatna ponudba
na stojnici pred BTC
Cityjem – vhod A2.
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Oglasnik oglas zadnja stran

NOVO V BTC CITY-ju
izdelava ključev
prodaja varnostnih izdelkov
prodaja pasov
popravilo čevljev, usnjene
galanterije, brušenje rezil
graviranje v vse materiale
20 % popusta na vse pasove
za ročne ure do 31. 1. 2017.
(v sodelovanju z www.aforum.si)

Najdete nas v pritličju pri Salonu Creatina.
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Daniel Kaučič, s. p., Prešernova ulica 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

7. oktober 2016 9:31:33

www.btc-city.com

