Narava se je v maju, mesecu ljubezni, že razcvetela. Prihaja poletje in
s tem tudi nove modne zapovedi, ki so za letošnje leto bolj ležerne in
boemske. Ker je pomemben osebni stil, vas vabimo, da dopolnite svojo
garderobo s kosi, ki bodo izžarevali vašo notranjo energijo.
S Festivalom nakupov in zabave končujemo spomladansko nagradno
igro, v kateri bomo kot glavno nagrado podelili darilne bone v
vrednosti 1000 € in več manjših vrednostnih nagrad. Za srečne
izžrebance nagradne igre bo nakupovanje še prijetnejše, saj prihodnji
nakupi ne bodo zmanjšali družinskega proračuna, tiste, ki bodo imeli
pri žrebanju manj sreče, pa bodo naši trgovski partnerji razveseljevali
že od jutra, ko bodo ponujali svoje izdelke z megapopusti, ki bodo
veljali samo ta dan.
Osrednjo prireditev z žrebanjem, ki se bo začela ob 11.00, bo popestril
nastop glasbenega gosta Dejana Vunjaka, ki bo razvedril obiskovalce
Festivala nakupov in zabave. Otroci bodo imeli ves dan prost vstop v
igralnico Beti in Cej, v kateri bodo animatorke poskrbele za varstvo
in zabavo otrok z zanimivimi tematskimi ustvarjalnicami, bralnimi
uricami, prav tako se bosta z njimi družili maskoti Beti in Cej. Festival
bomo obogatili s promocijami in dodatno ponudbo na stojnicah,
med nakupovanjem pa se lahko spočijete in osvežite v enem izmed
gostinskih lokalov v nakupovalnem središču.

9. kolesarski
maraton BTCiklin
v soboto, 6. junija 2015
Start bo ob 10.00 na parkirišču BTC-ja.
Prijavnina: odrasli 5 €, otroci do 14. leta 3 €.
BTC CITY organizira tudi letos s pomočjo Občinske športne zveze
Moravske Toplice kolesarski maraton BTCIKLIN. Na voljo bodo tri
proge: veliki maraton v dolžini 54 km, rekreativna proga v dolžini 27
km in družinska proga v dolžini 15 km. Start in cilj maratona bosta na
parkirišču BTC-ja. Prijave na dan maratona dve uri pred startom.
Za vse udeležence kolesarskega maratona bo dobro poskrbljeno,
pripravljen bo zabavni program s pestrim dogajanjem, vsak udeleženec
dobi malico in darilo.
Dodatne informacije o maratonu dobite na spletni strani www.btc-city.si
ali OŠZ Moravske Toplice, Branko Recek, 041 389 905.

Zvečer vas vabimo še v Čili bar na koncert večnih rokerjev Psihomodo
pop, ki bodo vsekakor začinili in odlično dopolnili nakupovalni dan.
Obiščite svoje najljubše nakupovalno središče, v katerem se vedno
trudimo, da bo vsebina zanimiva za vse generacije, in sproščeno
preživite svoj prosti čas in čas nakupov.
Vabljeni v BTC City Murska Sobota!

Nagrajenci nagradne križanke, objavljene v Oglasniku
BTC CITY Murska Sobota marca 2015, pokroviteljica
Cvetličarna Florjana, Jožica Horvat, s. p., Murska Sobota
1. Magdalena Farkaš, 9220 Lendava
2. Ana Pravdič, 9000 M. Sobota
3. Jožefa Lončar, Rakičan, 9000 M. Sobota

Pravila kolesarskega maratona
Na maratonu lahko sodelujejo vsi, ki se počutijo sposobne, da zmorejo prevoziti
eno izmed prog. Otroci, stari 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 v vozilih in redarji. Priporočamo čelado, za otroke je obvezna.
Varno in srečno vožnjo ter veliko športnega duha!

V soboto, 30. 5. 2015, ob 9. uri
bo na parkirišču pred BTC-jem
Mednarodno srečanje
starodobnih vojaških vozil

V soboto, 20. 6. 2015,
ob 11. uri bo v BTC-ju otroška
predstava Polonin klobuk
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oglasnik

Dogodivščine na travniku bodo otroke popeljale v čudovit svet žuželk,
ki se znajdejo sredi velikega nesporazuma in prepira. Bo na koncu
vseeno zmagalo prijateljstvo?

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

POMLADNI FESTIVAL
NAKUPOV IN ZABAVE

www.btc-city.com

3

www.btc-city.com

POLEPŠAJTE
IN
POSODOBITE
SVOJ
D
POLEPŠAJTE IN POSODOBITE SVOJ DOM
pal media

LG L70 + darilo
LG B200!
24 x 2,5 €*

69,99 €

Roomba 880 + Braava 380

Beex Conquest – brez vezave!
Samsung Galaxy
S6 32GB
24 x 18,95 €
v paketu Brezskrbni!*

Nerazrezana cena: 799,90 €; 10 x 79,99 €

Dvojedrni 1,3 GHz procesor
4 GB prostora, 5 MP kamera

Akcija traja od 7. 5. 2015 do 20. 5. 2015.

N POSODOBITE SVOJ DOM
velana

Tablični računalnik Beex S1

4 GB internega spomina, operacijski sistem
Android, ALLWinner A13 ARM A8, 1200 MHz

Akcija Jamstvo za vračilo denarja velja do konca maja 2015.

39,99 €
*Več informacij na www.telekom.si.

Zavese in dodatki prinašajo domu
toplino, vam pa prijetno počutje,
izražajo vaš osebni stil, ki dopolnjuje
pohištvo in notranjo opremo,
predvsem pa polepšajo prostor.

Zaradi velikega povpraševanja smo Hišni sejem v Murski Soboti
podaljšali vse do 23. 5. 2015. Za vas smo pripravili razprodajo
izdelkov iz preteklih sezon, zadnjih kosov in razstavnih eksponatov, ki
jih lahko samo v tem obdobju dobite po zares ugodnih cenah. Pohitite in
ujemite še zadnje dni Vitapurjeve odprodaje. Obiščite nas v trgovini VitapurHitex v prvem nadstropju nakupovalnega središča BTC Murska Sobota.

POLEPŠAJTE IN POSODOBITE SVOJ DOM

V prodajalni zaves Velana skušamo
stranki ustreči tako s pestro ponudbo
trendnih in klasičnih materialov kot z
neomejenimi možnostmi oblikovanja
končne podobe izbrane tkanine, ki je
lahko plod vaših idej ali naših izkušenj.

Osvežite svojo
spalnico!
V naši bogati
ponudbi
boste našli

vzglavnike
že za 12,00 €,

ležišča
že za 90,00 €,

49PUS7909 televizor Philips

Nerazrezana cena: 899,80 €; 10 x 44,99 €

2 x Gamepad Logitech F710 za 1 €, velja ob nakupu
katerega koli televizorja Philips z OS Android.

Akcija traja od 7. 5. 2015 do 20. 5. 2015.

posteljnino
že za 10,00 €

Vabimo vas, da nas obiščete ali se
odločite za brezplačno svetovanje
na domu in da skupaj z nami dodate
prostoru končno podobo prijetnega
doma. Več na: www.velana.si.

in odeje že
za 15,00 €.

NAJVEČJA IZBIRA PREPROG,
TALNH OBLOG, TEKAČEV

creatina

Polepšajte in osvežite si dom z novo preprogo, talno oblogo, zaveso,
posteljnino, okrasno blazino, odejo … V Salonu Creatina imajo
preproge, izdelane iz vrhunskih naravnih in umetnih materialov. Zaradi
najmodernejše in kakovostne izdelave imajo preproge odlične lastnosti –
obstojnost barv, antistatičnost, vodoodbojnost ter odpornost proti moljem
in pršicam.

PŠAJTE IN POSODOBITE SVOJ DOM
Z izdelki iz Salona Creatina bo vaš dom udoben
in lep. V mesecu maju še ugodnost –
40 % popusta ob nakupu katere koli preproge.
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BMW AKCIJSKI SERVISNI PAKETI
Paket Comfort že za 119 €*

Paket Eco pro že za 199 €*

Vključuje zamenjavo motornega olja z novim oljem
CASTROL 5W30 MAGNATEC PROFFESIONAL
in originalnim oljnim filtrom BMW.

Ta paket je za vse tiste voznike vozil BMW, ki
želijo prispevati k učinkovitejši in okolju prijaznejši
uporabi vozila in vključuje zamenjavo motornega
olja z novim oljem CASTROL 5W30 MAGNATEC
PROFFESIONAL, originalnim oljnim filtrom BMW in
aditivnim dodatkom za boljši izkoristek goriva. V ceno
ECO PRO je vključeno tudi čiščenje klimatske naprave
po predpisanem BMW-procesu.

Paket Dynamic že za 169 €**
Namenjen je vsem, ki se s svojim vozilom BMW
odpravljate na dopustniško pot, in vključuje zamenjavo
motornega olja z novim oljem CASTROL 5W30
MAGNATEC PROFFESIONAL in originalnim oljnim
filtrom BMW ter polnjenje klimatske naprave.
V paketu je tudi 35-točkovni tehnični pregled vozila s
končnim poročilom.

AKCIJSKA PONUDBA BMW
Močan značaj zlahka prepoznate že na prvi
pogled. Vse, ki želite individualnost preveriti
podrobneje, pa prepriča sodobna, intuitivno
oblikovana notranjost. Vozila BMW utelešajo
zmagovalno kombinacijo vozne dinamike,
porabe, varnosti in učinkovitosti. Prepričajte
se sami. V MAJU in JUNIJU smo pripravili
posebno akcijo za vozila BMW. Ne spreglejte!

BMW 116D, 5 vrat,
l. 2013, prevoženih 48.200 km,
cena z DDV 16.690 evrov
BMW 316D Touring,
l. 2014, prevoženih 17.800 km,
cena z DDV 28.990 evrov

*

BMW 316D Limuzina,
l. 2013, prevoženih 33.200 km,
cena z DDV 21.990 evrov

** Akcijske cene veljajo za vsa vozila BMW s 4-valjnimi
motorji. Pri drugih motorjih se lahko cena spremeni
zaradi količine zamenjanega motornega olja. Naše
servisno osebje vam bo z veseljem pripravilo novo
ponudbo.

Akcijski paketi veljajo
do 31. 8. 2015.

EROTIC BOUTIQUE

BMW 114D, 5 vrat,
l. 2013, prevoženih 41.000 km,
cena z DDV 16.990 evrov

Po opravljeni storitvi ECO PRO vam vozilo zunaj
očistimo z naravnim in okolju prijaznim BMW-čistilom.
V času storitev iz enega od servisnih paketov vam
zagotovimo brezplačno nadomestno vozilo.

�
100 TNO
RE
K
S
DI

KAPSULE ZA MOŠKO SPOLNO MOČ
POPOLNOMA BREZ STRANSKIH UČINKOV!
100% NARAVNE

BMW 520xD Limuzina,
l. 2013, prevoženih 13.691 km,
cena z DDV 42.990 evrov
BMW 520D Touring,
l. 2011, prevoženih 184.000 km,
cena z DDV 18.990 evrov

NAJVEČJA IZBIRA EROTIČNEGA
PERILA ZA MOČNEJŠE POSTAVE

NAJVEČJA IZBIRA DARIL ZA VSE PRILOŽNOSTI
DEKLIŠČINE, FANTOVŠČINE, OBLETNICE...

OBIŠČITE NAS IN SI O�LEJTE ŠE OSTALO BO�ATO PONUDBO NAŠIH I�DELKOV �A
POPESTRITEV INTIMNE�A �IVLJENJA�

BMW 520D Limuzina,
l. 2012, prevoženih 168.000 km,
cena z DDV 24.990 evrov

BTC CITY, MURSKA SOBOTA
( 1. NADSTROPJE )
ALI PA OBIŠČITE NAŠO
SPLETNO STRAN

BMW 525xD Limuzina,
l. 2013, prevoženih 65.600 km,
cena z DDV 36.000 evrov
BMW 525xD Touring,
l. 2013, prevoženih 158.000 km,
cena z DDV 31.990 evrov
BMW X1 xDrive 18d,
l. 2013, prevoženih 18.250 km,
cena z DDV 26.990 evrov
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www.venera-shop.com

Avtohiša Meško, d. o. o., Tišinska ulica 29f, 9000 Murska Sobota, tel.: (02) 530 03 52, servis@mesko.si

o
trg

KUPON �A

��� �O�U�T
V maju - mesecu ljubezni

KUPON LAHKO UNOVČITE PRI ENKRATNEM NAKUPU V NAŠI POSLOVANICI BTC CITY, MURSKA SOBOTA
KUPON JE VELJAVEN DO 15.6.2015

www.venera-shop.com
ja za vzdrževanje in koliko za parkiranje? Kolo je v primerjavi  s tem
skoraj zastonj. Če že ne gre drugače, za začetek razmislite vsaj o
tem, da lahko kolo uporabljate v toplejših mesecih ali pa namesto drugega avtomobila v družini.
Razlogov za kolesarjenje je ogromno, tako da se lahko že danes
odpravite na kratko vožnjo. S seboj
vzemite samo vodo in dobro voljo.
Morda niste vedeli

Lepota kolesarjenja
Pokroviteljica nagradne križanke je
Creatina, d. d., Šmartinska cesta 152, Ljubljana
1. nagrada – predpasnik Grembiule
v vrednosti 17,97 evra
2. nagrada – kuhinjske krpe Microfibra,
set 4 kosov, 40 x 80 cm, v vrednosti 12,90 evra
3. nagrada – kuhinjska rokavica Guanto
v vrednosti 7,97 evra
Geslo nagradne križanke pošljite na dopisnici do 5. 6. 2015
na naslov BTC, d. d., Nemčavci 1d, Murska Sobota.
Imena nagrajencev bomo objavili v naslednji številki
Oglasnika. Potrdila o nagradi bomo poslali po pošti.
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S toplejšimi dnevi naše ceste in ulice preplavijo kolesarji. Lahko bi jih
bilo še mnogo več, saj je kolesarjenje zelo praktičen način prevoza v
službo, poleg tega pa tudi koristno
za vaše telo. Mogoče ste še vedno
v dvomih, se vam ne ljubi očistiti kolesa in napolniti zračnic? Našteli
bomo nekaj tehtnih razlogov, s katerimi vas bomo prepričali.
Do vašega delovnega mesta je
manj kot deset kilometrov? V jutranjih in popoldanskih konicah boste v mestu gotovo hitrejši od avtomobilov, da o iskanju parkirišča in
plačevanju parkirnine niti ne govo7

rimo. Ko se popoldne vrnete domov, si lahko  nasmejani rečete:
»Danes sem poskrbel za okolje in
telo.« Samo s tem kolesarjenjem
ste izpolnili potreben dnevni odmerek gibanja. Ženska, ki tehta 60 kilogramov, lahko ob lagodnem kolesarjenju s hitrostjo 20 km/h v eni
uri izgubi tudi do 500 kalorij. Sami
si seštejte, koliko kalorij bi porabili v enem tednu, če bi do delovnega mesta in domov kolesarili. Po
zadnjih študijah konstantno kolesarjenje izboljša raven energije za do
20 odstotkov ter zmanjša slabost in
utrujenost do 65 odstotkov.

Kolesarjenje preverjeno pomaga
pri premagovanju stresa. Ne glede
na to, ali kolo uporabljate kot športni pripomoček ali kot prevozno
sredstvo, boste na želeno mesto
prispeli sproščeni, bolj zadovoljni s
sabo in  svetom ter nabiti z energijo. Lahko je zelo zabavno, sploh če
se na izlet odpravi manjša družba
ali družina. Se ustavite za piknik na
jasi, se vozite po osamljenih poteh,
kamor avtomobili ne morejo ali ne
smejo, si ogledujete naravo? Vse to
vam prinaša nepozabne trenutke.
Ste kdaj pomislili, koliko denarja
porabite za gorivo, koliko denar-

Amsterdam slovi kot kolesarska prestolnica Evrope, saj kar 40 odstotkov vsega mestnega prometa poteka na dveh kolesih.
Tour de France je najprestižnejša in svetovno najbolj znana cestna kolesarska dirka. Elitne kolesarske ekipe in kolesarji se vsako
leto zberejo v juliju, kjer se tri tedne merijo na eni od najtežjih preizkušenj kolesarstva. Tour de France so prvič priredili že leta 1903
in od takrat je bila dirka vsako
leto, z izjemo obdobja obeh svetovnih vojn. Do leta 2014 je bil organiziran že 101-krat. Oktobra
2012 je Mednarodna kolesarska
zveza odvzela Lanceu Armstrongu rekordih sedem zmag zaradi
dopinga, zato je dirka med letoma 1999 in 2005 brez skupnega
zmagovalca.
www.btc-city.com

Akcija DRUGI PAR OBUTVE ZA 1/2 CENE velja na drugi
cenejši par obutve. Akcije in popusti se ne seštevajo.

Simbolične slike

www.hervis.si

*Popust se obračuna pri blagajni in ne velja za
artikle označene s 1. ceno ter KTM kolesa!

Ponudba velja od 20. 5. do razprodaje
zalog oz. najkasneje do 26. 5. 2015.
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