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BTC City Novo mesto
50%-do

navdih urejenega doma

 PREPROGE - TEKAČI
 TALNE OBLOGE - POSTELJNINA

Comshop - BTC Novo mesto
16. - 17. 10. 2015

*Popust se obračuna na blagajni 
in ne velja za izdelke v akciji.

na vse!*-10%



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

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  

10% popust
na vse izdelke v trgovini, 
razen na farmacevtske izdelke

kupon za  

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

(veljavnost kupona do konca decembra 2015)

Otvoritveni popusti v salonu keramike in 
kopalniške opreme Arhiker! 

15% popust na kopalniško opremo Kolpa san 
do 30% popust na keramične ploščice

Vljudno vabljeni!



Poleg CD plošč, DVD-jev, glasbil, knjig in priročnikov ter 
fotokopiranja, sedaj tudi pisarniški material in Stabilo pisala: 
rolerji, peresa, flomastri, tekst markerji in barvice ter seveda 
zvezki. Vse novosti lahko vidite tudi na naši spletni strani 
www.radiosraka.com ali na www.facebook.com/Sračje 
Gnezdo! Dosegljivi smo na tel. št. 07/ 33 22 000  
in 051/ 301 040 ali e-naslovu: sracje.gnezdo@siol.net! 

Vabljeni v Sračje gnezdo!

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

Popusti do -50%  
na modele iz zaloge

tel: 059 015 679
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       



www.mrpet.si

Ponudba velja do 31.10.2015. Cene so v evrih z vključenim DDV. Slike so simbolične. Akcije, popusti in 
znižanja se izključujejo. Pridržujemo si pravico do sprememb. Za morebitne napake v tisku se opravičujemo. 

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

Samo 16. in 17.10.2015 prejmete 
vsi člani kluba Mr.Pet ob nakupu 

DVOJNE BONUSE! 

Velja samo v Mr.Petu v BTC Novo mesto. 
16. - 17.10.2015

2059

Akcija

Briketirana 
hrana za pse 
OK Dog 
Passion, ovca 
in riž, 12,5 kg 
 
Redna cena: 23,69  
 
Art: 25162

Odlično razmerje 

med kakovostjo 

in ceno!

Visokokakovostna 
hrana za mačke v 
vrečkicah Nuevo, 85 g 
 
Redna cena: 1,29  
 
Art: 28104, 28106, 
28105, 28107, 
28099, 28101, 
28100, 28103, 
28102

4+1
Gratis

5490
Redna cena

od

2890
Redna cena

od

2490
Redna cena

od

Novo!
Nova kolekcija 

zimskih plaščkov

OglasVodnikNMOktober2015.indd   1 24.9.2015   15:18:18

CVETLIČARNA

Ob prednaročilu prvonovembrskih 
aranžmajev do 20. oktobra 2015,  

Vam nudimo

15% popust.

BTC CITY NOVO MESTO

DANEX ART 

CELOLETNI POPUSTI 
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BLAGO

-% 
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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!

Pričnite dan z odlično kavo, naravnimi 
sokovi in lepo urejenim ambientom lokala 
s sončno teraso. Zato vas vabimo v  
Silver Caffe v BTC CITY Novo mesto ...   

Silver Caffe



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: 
24.000 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.

Comshop 10% popust na vse. Popust se obračuna pri blagajni in ne velja za izdelke v akciji.

Cvetličarna Cvetnik
Ob vsaki polni uri aranžiranje zastonj.
Popust na nakup darilnega programa: nad 20€ - 10%, nad 30€ - 15%,  
nad 40€ - 20% in nad 50€ - 25%. Orhideja (dvostebelna) samo 11,90€.

Danex Art Galerija 30% - 60% popust na slike

Inter diskont
Takojšnji popust na vse artikle za imetnike kartice INTER DISKONT: 5% popust pri 
vsakem nakupu in 10% popust pri vsakem nakupu nad 100€. Kartico lahko dobite 
takoj.

Kafeterija V času Festivala nakupov in zabave, 16. in 17. 10. 2015, vse specialne kave samo 1,50€.

Kitajski center 20% popust na oblačila in zunanjo obutev v času Festivala nakupov in zabave, 16. in 
17. 10. 2015. Popusti se ne seštevajo.

Oba 30% popust na vse in do 50% popust na določene izdelke

Optika Outlet Do 70% popust na sončna očala in korekcijske okvirje v Outlet optiki BTC City  
Novo mesto. Ob nakupu podarimo še darilo - sprej in krpico za čiščenje očal.

Mana 20% popust na vse artikle iz redne prodaje. Popust velja na izbrane izdelke v zalogi, ki 
niso vključeni v ostale akcije. Popusti se ne seštevajo.

Mr.Pet Dvojni bonusi za vse člane kluba Mr.Pet! Velja za vse izdelke, samo 16. in 17. 10. 2015. 
Velja samo v Mr.Pet v BTC City Novo mesto.

Peko 10% dodatni popust na celoten nakup

Prodajalna OBA 30% popust na vse in do 50% popust na določene izdelke

Roža bar Pivo 0,30l - 1,20€
Brizganec s cvičkom 1l – 5,00€

Salon Creatina Od 10% do 50% popust na določene izdelke

Salon keramike in 
kopalniške opreme 
Arhiker

Otvoritveni popusti:  
do 30% popust na izbrane keramične ploščice,  
do 15% popust na kopalniško opremo Kolpa San.

Silver Caffe Točeno pivo Carlsberg malo 0,25 l - 1,60€ 
Točeno pivo Carlsberg veliko 0,40 l – 1,80€

Sračje gnezdo 10% popust na pisala STABILO

Štof 50% popust na določene artikle

Trgovina Evkaliptus 20% popust na vse modele iz nove kolekcije jesen-zima
Do -50% popust na modele iz zaloge

Veterinarska ambulanta 
Buba

V naši trgovini bomo v dneh Festivala nakupov in zabave, 16. in 17. oktobra, nudili 10% 
popust na vse izdelke v trgovini. Akcija izključuje farmacevtske izdelke.

Zlatarna AURA 10% popust na ves nakit


