Brezplačen oglasnik nakupovalnega
središča BTC City Murska Sobota
štev. 73 | leto 12 | september 2010

V nakupovalnem središču BTC City Murska Sobota smo pripravili tradicionalno nagradno igro

Torej na pot, jadra so že razvita
in divje morje je na obzorju …

Pravila nagradne igre so
objavljena na osebnem
avtomobilu v avli nakupovalnega
središča in na spletni strani
www.btc-city.com.

33.300 Tisk
BTC, d. d., Šmartinska 152, Ljubljana Naklada

Večkrat boste prišli v BTC City
in več nagradnih kuponov boste
izpolnili, več možnosti boste imeli.

Parfumerija

Želimo vam veliko sreče in
prijetno počutje v BTC Cityju
Murska Sobota.

Dobitniki nagrad
pokrovitelja križanke:
FRIZERSKI SALON IN
SOLARIJ VERICA BANFI, s. p.,
Murska Sobota
1. nagrada, žensko striženje
v vrednosti 23 €, Urška
Lovrenčec, Bogojina

Vabimo Vas na
- dnevni make-up
- okrasitev nohtov
- mini nego obraza

Samo
5 evov

V torek, 21. 9. in 28. 9., od 10. do 17. ure

Vabljeni!

2. 10. 2010 ob 20.00
Nastop skupine Blue Planet

2. nagrada, fen frizura v vrednosti
13 €, Sandra Kerčmar, Petrovci
3. nagrada, moderno moško
striženje v vrednosti 12 €, Peter
Marinković, Radenci

Venera, agencija za trženje, Ul. arh. Novaka 13, Murska Sobota Izdajatelj

Da lažje sodelujemo, nam pomagajo
slastni izdelki! Vabljeni vsi!

Veronika Železnik Vsebinska zasnova in oblikovanje

Gusarji se nikogar ne bojijo in za zaklad so pripravljeni storiti
skoraj vse. Tokrat je zaklad nekaj čisto posebnega. Da bi
izvedeli, kaj se skriva v Anini skrinji, se je potrebno boriti čisto
do konca. Tisti, ki si pridobi največ pomočnikov, ima največ
možnosti, da bo dobil zaklad. Napeta in zabavna igra, prežeta
z zabavo in smehom, ki kar kliče po dogodivščinah!

brezplačno ga prejemajo vsa pomurska gospodinjstva Urednica

Gusarji

Vse, kar morate storiti, je, da
nagradni kupon, ki ga dobite
v vsaki trgovini, izpolnite
oziroma odgovorite na nagradno
vprašanje in pripišete svoje
podatke. Izpolnjen kupon
vrzite v osebno vozilo, ki je v
avli nakupovalnega središča
BTC City, in mogoče boste v
prazničnem decembru prav vi
postali nov lastnik osebnega
avtomobila.

Oglasnik

2. 10. 2010 ob 11.00

Vse od 15. septembra pa do 4.
decembra boste obiskovalci v
vseh trgovinah dobili nagradni
kupon, s katerim se boste
potegovali za lepe nagrade.
Glavna nagrada je osebno
vozilo Chevrolet Spark 1.0
Avtohiše Kolmanič & Dokl iz
Murske Sobote. Poleg glavne
nagrade bomo podelili še pet
manjših nagrad v obliki darilnih
bonov.

Pošta Slovenije

BTC City Murska Sobota
ponovno nagrajuje

SET, d. o. o., Ljubljana – Polje Distribucija
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www.hervis.si
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Najnižja cenagoriji.
kate
v posamezni

KILIMANJARO
ENRIQUE II

BENGER

otroška trenirka I material poliester I
v modri ali sivi barvi

moška ali ženska treking obutev | zgornji
del iz mrežice in umetnega materiala | Phylon
medpodplat za blaženje

44.99

Veljavnost ponudbe je do vključno 22. 9. 2010, oziroma do razprodaje
zalog, samo v poslovalnici Hervis Murska Sobota
Trgovina je odprta tudi ob nedeljah od 8. do 13. ure

Najnižja cenagoriji.
kate
v posamezni

MOŠKI
ALI ŽENSKI
MODEL

39.

99

44.99

Najnižja cena oriji.
i kateg
v posamezn

KILIMANJARO+
TREK

ZA
OTROKE

pohodne palice I tridelne

ADIDAS

otroška trenirka | material poliester | v dveh barvah

49.99
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JOMA ELITE 2

nogometni copati | srednji del iz Phylona za blaženje | podplat iz gume za
odličen oprijem na dvoranskih podlagah
oglas_BTC Murska Sobota.indd 1
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VELJAVNOST KUPONA
od 15. 9. do 22. 9. 2010

POPUST VELJA SAMO OB PREDLOŽITVI KUPONA!
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V trgovini NKD sta prišli na svoj račun Nika in
Tara. Kljub otroškim letom že dobro vesta, kaj je
tisto, kar jima je všeč in kaj jima pristaja. Starejša
Nika si je izbrala otroško tuniko (4,99 €), hlače iz
džinsa (7,99 €) in šal (3,99 €). Tari pa sta bila všeč
bombažna majica (4,99 €) in krilo iz džinsa (5,99
€). Obe pa sta na svoje nogice nataknili otroške
čeveljčke priznane domače znamke Ciciban iz
Trgovine Balažic.

Kam bi lahko najprej zavila
športnikova družina? V športno
trgovino seveda, kot je Hervis.
Tukaj se je za vsakega »športnika«
v družini našlo nekaj. Dejan je zase
izbral jopo (69,99 €), hlače (59,99
€) in copate (89,99 €), vse znamke
Adidas. Aleksandra pa majico
(39,99 €), hlače (49,99 €), jopo
(54,99 €), športne copate (79,99
€), prav tako vse znamke Adidas, in
žensko torbo Nike (29,99 €). Tari so
bili všeč otroški copati Nike (29,99
€) in kapa iste znamke (11,99 €),
prav tako pa trenirka (49,99 €) in
majica (12,99 €), oboje znamke
Adidas, ter hlače Denali (17,99 €).
Niko pa so navdušili artikli Nike,
copati (29,99 €), hlače (27,99 €),
majica (14,99 €), jopa (47,99 €), in
očala Champion (15,99 €). Prvošolka
si je v trgovini DZS izbrala še šolsko
torbo Scout (99,99 €).
Torba ima ortopedsko oblikovano
hrbtišče in odsevnike, da bo na cesti
bolj opazna.
Zgodnje jutranje ali pozne večerne ure so
trenutki za Dejana in Aleksandro. Da bi bila
tudi v kopalnici »šik«, sta v trgovini Svilanit
izbrala kopalne plašče, ki so primerni tudi za
savno. Dejan nosi kopalni plašč Nejc (83,90 €),
Aleksandra pa kopalno jopo Neo (69,90 €). Oba
artikla sta iz naravnih materialov in naravnih
barv. Dejan pa je Aleksandro presenetil tudi z
rdečo vrtnico iz Cvetličarne Florijana.

Obisk še ene športne trgovine v BTC-ju za mlado »športno«
družino ni nikoli odveč. V trgovini Simsport, franšizi Tomas
sporta, so Nemčevi našli vsak nekaj zase. Aleksandri so bili
všeč ženska trenirka (74,99 €) in športni copati Nike (124,99
€). Vse izdelke te blagovne znamke pa je izbral tudi Dejan, in
sicer športni jopič (74,99 €), hlače (31,99 €) in copate (74,99 €).
Nika pa že ve, kaj je »cool«, zato si je v tej trgovini obula copate
Converse All Star (36,99 €) in se poigrala z rokometno žogo
Adidas (14,99 €). Tari pa so bili všeč športni copatki Nike (22,99
€), zamikala pa jo je tudi žoga za mini košarko Nike (14,99 €).

Vse na enem mestu
Z družino Nemec po trgovinah murskosoboškega BTC-ja
September je tukaj ter z njim šola in jesenski
dnevi. Konec počitnic za otroke in konec
dopustov za odrasle ter čas za nakupe šolskih
potrebščin, nove jesenske garderobe …
Primeren čas za obisk mesta, kot je
nakupovalno središče BTC v Murski
Soboti, kjer na enem mestu dobite vse, kar
potrebujete za ta mesec »sprememb«.

Družina Dejana Nemca iz Beltinec, našega
nekdanjega reprezentančnega nogometnega
vratarja, člana različnih slovenskih in evropskih
klubov ter sedaj tudi trenerja, se tega zaveda.
Dejan se je z ženo Aleksandro ter hčerkama
Niko (6 let) in Taro (4 leta) pred dnevi odpravil
po nakupih. Največkrat iščejo trgovska
središča, kjer dobijo vse potrebno na enem

mestu, da nakupi ne postanejo prevelik napor,
kjer imajo čim bolj pestro ponudbo, da lahko
izbirajo med ceno in kakovostjo, kjer jim
prijazni prodajalci znajo svetovati, da dobijo
čim več podatkov in nasvetov o želenih artiklih,
ter navsezadnje, kjer lahko najdejo tudi prostor,
da se ob koncu nakupov »pocartljajo«. Njihova
logična izbira je bil tako BTC Murska Sobota.

Ker Dejan dela tudi v zavarovalništvu, mu videz poslovneža ne
sme biti tuj. V trgovini MS shop so mu svetovali, da mu najbolj
pristajajo volnena Murina obleka (151,12 €), bombažna srajca
Casamoda (29,90 €) in svilena kravata Lanosilk (26,60 €). Pri
Si.mobilu so mnenja, da bi za svoje delo potreboval GSM-aparat
HTC Wildfire (od 100,00 € naprej) z zaslonom, občutljivim na
dotik, in operacijskim sistemom Android 2.1, v Big Bangu pa
pravijo, da bi mu dobro služil prenosni računalnik HP Pavilion
dv6-3060 (899,90 €) z ogromno zmogljivostjo trdega diska –
640 GB – in drugimi lastnostmi, ki ga postavljajo v višji razred
med prenosniki.
V prodajalni Boutique
Lea je mogoče izbrati
zanimive stvari po
ugodni ceni. Aleksandra
to dobro ve, zato je bil
to njen trenutek. Kot
pravi, se rada obleče
v vsakdanja lahkotna
oblačila. Najbolj so jo
prevzele jesenska jakna
(34,99 €) in hlače iz
džinsa (21,99 €). Sicer
pa imajo v trgovini
predvsem veliko izbiro
džinsa v kotičku,
imenovanem »World of
Jeans«.
Še to moramo
dodati, da so tako
za Aleksandrino kot
tudi za pričeske
drugih članov družine
poskrbeli v frizerskem
salonu Verica.

Po opravljenih nakupih
v murskosoboškem BTCju se vsekakor priležeta
tudi počitek in kosilo v
sproščenem ambientu
restavracije Interspar.
Ponujajo širok izbor jedi,
sladic in pijač ter imajo
velik solatni bar. Vsak
mesec pripravijo tudi
tematsko kulinarično
ponudbo, v mesecu
septembru tako lahko
okušate dobrote štajerske
kuhinje.

Znano je, da hišni ljubljenčki
otrokom privzgojijo skrb in
odgovornost, odraslim pa
so lahko odličen konjiček
in pomiritev po napornem
delavniku. Družini Nemec
se je zdel ljubek predvsem
zajček iz trgovine Zoo
Market. Poleg hišnih
ljubljenčkov je v tej trgovini
mogoče dobiti tudi vse
drugo, kar potrebujete za
nego ali prehrano le-teh. Kot
sami pravijo: »V Zoo Marketu
poskrbimo za živali tako, kot
bi si same želele.«
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Pokroviteljica nagradne križanke: Velana tovarna
zaves, d. d. , Šmartinska c. 52, 1000 Ljubljana
1. nagrada: darilni bon v vrednosti 50 €
2. nagrada: darilni bon v vrednosti 30 €
3. nagrada: darilni bon v vrednosti 20 €
Geslo nagradne križanke nam pošljite
na dopisnici do 1. 10. 2010 na naslov:
BTC, d. d., Nemčavci 1 d, 9000 Murska Sobota.
Imena nagrajencev bomo objavili
v naslednji številki oglasnika.
Potrdila o nagradi bomo poslali po pošti.
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Linija zdravih izdelkov

“Živim zdravo!”
KATARINA VENTURINI
štirikratna svetovna prvakinja v
latinskoameriških in standardnih plesih

SAMO PRI NAS

MOTO CENTER

V BTC CITY-ju MURSKA SOBOTA
prodaja skuterjev in motornih koles
znamk Piaggio, Vespa, Gilera, Derbi
• prodaja rezervnih delov
• prodaja čelad, rokavic, jopičev,
kovčkov in druge dodatne opreme ...
• otvoritvene akcije
• ugodno financiranje
in prodaja na obroke ...
•

Tel.: 02 515 17 00

PVGD, d. o. o, Ul. Juša Kramarja 13, Murska Sobota, slike so simbolične

SPAR SLOVENIJA d.o.o., Ljubljana, Letališka 26
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89,99 €

99,99 €
Mikro stolp
Sony CMT-FX200

GSM telefon
Samsung C3300 Champ

Moč 10W RMS. Digitalni FM stereo
sprejemnik s funkcijo RDS. 20 spominskih
mest. Predvaja CD/WMA/MP3 formate.
USB vhod. MP3 Link 3,5mm. Vklopni in
izklopni časovnik.

Zaslon občutljiv na dotik, fotoaparat 1.3 mio
točk, BT, GPRS, EDGE, USB, WAP 2.0/xHTML,
e-mail, FM radio, MP3 predvajalnik, reža
za pomnilniško kartico micro SD. Prosta
prodaja brez obveznosti do operaterjev.

zaslon, občutljiv na dotik

nerazrezana cena: 899,90 €
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stara cena: 229,99 €

199,99 €

*

Prenosnik
HP Pavilion dv6-3060em

Ločljivost 1366 x 768 px, LightScribe DL DVD/RW
zapisovalnik, WLAN 802.11b/g/n, Gigabit LAN
10/100/1000 Mbps, Bluetooth, VGA in HDMI izhod,
3x USB 2.0, čitalec kartic in prstnih odtisov, spletna
kamera z mikrofonom, osvetljena tipkovnica,
6-celična baterija, teža 2,48 kg. Windows 7 Home
Premium SLO/ANG 64-bit. Garancija 1 leto.

široki kot 28 mm
15x optični zoom
HD video

Digitalni fotoaparat
Nikon Coolpix L110

Procesor: AMD® Phenom™ II Triple-Core P820 1,8 GHz
Trdi disk: 640 GB SATA 5.400 obr.
Pomnilnik: 4 GB DDR3 1.066 MHz
Grafika: ATI Mobility Radeon™ HD 5650 1 GB DDR3

Ločljivost 12 mio točk, 15x optični zoom, širokokotni objektiv
(28mm), 7,6 cm LCD zaslon, dolgo trajanje baterij, 5-kratno
preprečevanje zamegljenih slik, zmanjšanje vibracij (VR) s
premikanjem senzorja, občutljivost ISO do 6400. Snemanje
videoposnetkov v visoki ločljivosti (HD) 720p s stereo zvokom.
*Omejena ponudba velja od 17. 9. do 27. 9. 2010.

BIG BANG MURSKA SOBOTA | BTC, Nemčavci 1d | Tel: 02/538 20 00 | Ponudba velja od 15. 9. 2010 do prodaje zalog. | Cene so v € in vsebujejo DDV. | Tiskarske napake niso izključene. | Big Bang vam plača vse stroške odobritve, zavarovanja in obresti kredita - EOM 0 %.
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