Brezplačen oglasnik nakupovalnega
središča BTC City Murska Sobota
štev. 74 | leto 12 | oktober 2010

Oktobra so odprle Pomurske lekarne v pritličju nakupovalnega središča novo sodobno lekarno, ki še
dodatno zaokrožuje in dopolnjuje
ponudbo v nakupovalnem središču.
V pritličju so odprli še trgovino Mobitel - Pal Media s celovito ponudbo

V soboto, 4. decembra, končujemo
veliko nagradno igro BTC Cityja in
praznujemo 12. rojstni dan. Dopoldne bomo izžrebali srečnega dobitnika čisto novega avtomobila Chevrolet Spark, po žrebanju se nam bo
pridružila in nas zabavala atraktiv-

V Pomurskih lekarnah dobite zdravila na recept in
brez recepta, magistralna zdravila, medicinskotehnične
pripomočke, sredstva za nego in varovanje zdravja ter
vrhunsko negovalno kozmetiko Vichy, Eucerin, Vitaskin.

Prodajni program trgovin
e Pal Media zajema pre
dvsem
prodajo mobilne telefon
ije, sklepanje naročnišk
ih razmerij za
Mobitel in Debitel ter pro
dajo dodatne opreme za
telefone.
Prodajamo tudi TV-avd
iotehniko priznanih bla
govnih znamk
Philips, Sony, Sharp, LG,
JVC in belo tehniko zna
mk Bosch,
Gorenje, Electrolux, Can
dy. Vse prodajne artikle
lahko kupite
na obroke. Ob nakupu
izkoristite otvoritvene pop
uste.

V trgovini Tomas sport2 je totalna razprodaja vseh artiklov
od 30 do 60 odstotkov ceneje zaradi preureditve programa
trgovine.

V Kegl City Planetu se ob koncu tedna pustite razvajati ob zvokih domačih in tujih glasbenih skupin, bovling
pa vas pričakuje z raznimi akcijami in
zanimivim programom. Pred kratkim
smo za vas vključili brezžično povezavo WI-Fi z brezplačnim dostopom do
interneta. Ob odlični kavici in sveže
pečenem rogljičku boste tako lahko
udobneje dostopali do svojih najljubših spletnih vsebin. Počasi se končuje družinska liga v bovlingu, zato pohitite in ujemite še zadnjo priložnost
za osvojitev čudovitih nagrad.

Ne pozabite, svoje najdražje in poslovne partnerje lahko obdarite tudi
z darilnim bonom BTC Cityja.
V nakupovalnem središču BTC City
se bomo še naprej trudili zadovoljiti
tudi najzahtevnejše kupce. Po svojih
najboljših močeh bomo skrbeli za
celovito ponudbo in dobro počutje
cenjenih obiskovalcev. Kmalu bo v
novi podobi zasijalo zgornje nadstropje, ki ga te dni intenzivno prenavljamo, vendar se pri tem ne bomo
ustavili. Za vas želimo biti najlepši
in najboljši!
Dobrodošli v čarobnem mestu!

Dobitniki
nagrad križanke
pokrovitelja:
TRGOVINA LABOD,
Danica Petric, s. p.,
Nemčavci 1 d,
Murska Sobota
1. nagrada – darilni bon
v vrednosti 50 evrov,
Marija Režonja, Turnišče
2. nagrada – darilni bon
v vrednosti 25 evrov,
Pavla Domjan, Predanovci
3. nagrada – darilni bon
v vrednosti 25 evrov,
Sašo Svetec, Šalovci

Mitja Horvat, direktor

Gostilna Štrk ponuja malice, sobotna kosila in pestro izbiro
drugih jedi – bujta repa, bograč, krvavice, pečenice, zrezki,
piščanec (ocvrt ali pečen), solatni krožniki, retaši, prekmurska
gibanica, posolanka. Odprto od ponedeljka do sobote od 8.00
do 20.00. Vse jedi iz ponudbe vam tudi dostavimo!
Trgovina Balažic
ponuja pestro
izbiro moške,
ženske in otroške
obutve Ciciban,
ki je narejena iz
naravnih, mehkih
materialov in
s svojo obliko
poskrbi za pravilen
razvoj otroškega
stopala. Vsem, ki
si želijo popolno
udobje, ponujamo
modno in poklicno
obutev Kopitarne
Sevnica. V
decembru dobite
določene izbrane
artikle tudi do 50
odstotkov ceneje.

Trgovina Zoja je specializirana prodajalna nogavic Polzela ter
spodnjega perila blagovnih znamk Polzela, Sielei, Triumph
in Komet.

Trgovina Svilanit se je pre
selila v 1. nadstropje BTC
-ja (zraven
tekočih stopnic, nasproti
Massa) in ponuja tekstil
za dom in
prosti čas. Svilanit – mo
ja kultura bivanja!

V Massu imamo veliko ponudbo obutve priznanih blagovnih
znamk za vso družino. Pri nas najdete tudi pesto izbiro modnih
torbic. Vabljeni v Mass, mesto priznanih blagovnih znamk.

Peko ponuja široko paleto blagovnih znamk Peko, Peter
Kozina, Peko Soft, Peko Orthos in Peko Exclusive, ki so
namenjene moškim in ženskam, ki iščejo sožitje v udobnosti
in elegantnosti. Poleg tega ponujamo prepoznavne tuje
znamke različnih dobaviteljev. Med 17. novembrom in 6.
decembrom smo za vas pripravili akcijo Miklavževi nakupi,
kjer vam posebej označeno obutev in galanterijo ponujamo
do 50 odstotkov ceneje.

33.300 Tisk

V soboto, 11. decembra, pripravljamo za vas, spoštovani kupci in obiskovalci, v sodelovanju z revijo FHM
in Belladonno veliko modno revijo
naših trgovin z bogatim spremljevalnim programom. Pridite, ne bo vam
žal! Obeta se prava paša za oči.

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

Pred vrati je božično-novoletni nakupovalni direndaj, ko bo treba hitro
in po ugodnih cenah nakupiti vse za
praznične dni in obdarovanja. V prijetnem okolju v soju pisanih lučk in
okrašenih novoletnih jelk boste lahko z veseljem in sproščeno izbirali in nakupovali med bogato in raznoliko ponudbo. Pripravili smo tudi
adventne delavnice, pestro animacijsko ponudbo za otroke, naše trgovine pa vas pričakujejo z raznimi
akcijami in popusti, kar se splača izkoristiti.

V sredo, 22. decembra, pa so posebej vljudno vabljeni v naš center
otroci. Uživali bodo lahko v družbi ribiča Pepeta, ki bo s sabo pripeljal
tudi Božička s polno košaro daril.

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

na Nina Pušlar, najmlajše pa bo obdaril Miklavž.

Veronika Železnik Vsebinska zasnova in oblikovanje

mobilne telefonije, avdio- in videoopreme ter bele tehnike.

brezplačno ga prejemajo vsa pomurska gospodinjstva Urednica

Za nami je pestra jesen z veliko različnega dogajanja v nakupovalnem
središču BTC City Murska Sobota in
okoli njega. V prvem nadstropju, v
najstarejšem delu objekta, smo začeli prenovo. Zaradi zahtevnih posegov prenove smo nekaj trgovin
morali preseliti. Med prvimi smo
preselili trgovino Peko, ki je pri trgovini Mass, potem še trgovino s čevlji
Balažic ter trgovino s perilom in nogavicami Zoja. Preselile so se v nov
del prvega nadstropja, kjer boste
zdaj na enem mestu našli vse vaše
trgovine s celovito ponudbo tekstila in obutve.

Oglasnik

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci!

SET, d. o. o., Ljubljana – Polje Distribucija

Pošta Slovenije

2

3

MALICE

juha, glavna jed, solata, sladica

SOBOTNA KOSILA
VELIKA PONUDBA DRUGIH JEDI
bujta repa, bograč, krvavice, pečenice, zrezki
piščanec (ocvrt ali pečen)
solatni krožniki
retaši, prekmurska gibanica, posolanka

Odprto
pon.-sob. 8.00-20.00
Vse jedi iz naše ponudbe vam tudi dostavimo!

Diši kot iz kuhinje naših babic.

1. nadstropje BTC Cityja Murska Sobota
tel.: 02 515 16 15

Maris, d. o. o.
PE Gostilna ŠTRK
Nemčavci 1 d
9000 Murska Sobota

4
GSM telefon
Nokia C3

LCD televizor
Sony KDL32EX302

Klasičen telefon z polno QWERTY
tipkovnico, fotoaparat 2 mio točk,
GPRS, EDGE, Wi-Fi, BT, USB, e mail,
push mail, FM radio z funkcijo
RDS, reža za pomnilniško kartico
microSD. Prosta prodaja brez
obveznosti do operaterjev.

DVB-T/C MPEG-4
USB multimedija
slovenski meni

Diagonala 81 cm, ločljivost 1366x768 px,
DVB-T/C MPEG-4 sprejemnik. BRAVIA
ENGINE 2, Live Colour, 24p Real Cinema.
Slovenski meni, svetlobni senzor. USB za
predvajanje filmov, fotografij in glasbe,
HDMI vhod.

139,99 €
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razrezana
cena
10 obrokov
EOM 0%

HD video zapis s stereo zvokom
7,5 cm LCD zaslon
12x optični zoom

nerazrezana cena: 799,90 €

199,99 €

10x79,99 €
Prenosnik
HP G62-b45EM

Ločljivost 1366 x 768 px, LightScribe DL DVD/RW, WLAN
802.11b/g/n, LAN 10/100 Mbps, Bluetooth, VGA in
HDMI izhod, 3 x USB2.0, čitalec kartic, spletna kamera z
mikrofonom, 6 celična baterija. Altec Lansing zvočniki,
teža 2,6 kg. Windows 7 Home Premium SLO/ANG 64-bit.

Digitalni fotoaparat
Canon SX130
Procesor: Intel® Core™ i5-460M 2,53 GHz
Trdi disk: 640 GB SATA 5.400 obr.
Pomnilnik: 4 GB DDR3 1.066 MHz
Grafika: ATI Radeon™ HD 5470 1 GB DDR3

Ločljivost 12,1 mio točk, 12x optični zoom, 7,5 cm LCD zaslon, snemanje
v ločljivosti HD 720p s stereo zvokom, način Easy Mode, način Smart
Auto izbira med 28 različnimi tipi prizorov, popoln ročni nadzor, pametni
sprožilec (Smart Shutter) uporablja tehnologijo prepoznavanja obrazov, s
katero ugotavlja, kdaj se v kadru pojavi tudi snemalec.

BIG BANG MURSKA SOBOTA | BTC, Nemčavci 1d | Tel: 02/538 20 00 | Ponudba velja od 1. 12. do 31. 12. 2010 | Cene so v € in vsebujejo DDV | Tiskarske napake niso izključene | Big Bang vam plača vse stroške odobritve, zavarovanja in obresti kredita - EOM 0 %.

Za sproš~eno vzdušje v vašem domu!
- Naravni materiali
- Vrhunska kakovost
- Zdravju prijazno

Od 18.11.2010 do 30.1.2011

SAMO PRI NAS

do

6c 0%
eneje

SPAR SLOVENIJA d.o.o., Ljubljana, Letali{ka cesta 26

TO^KE
ZVESTOBE

5
Praznujemo v velikem slogu!

Do 25. decembra izkoristite praznične nakupe
s prihranki do 6.800 € in dodatno božičnico v
vrednosti 500 €. Iz družine večkrat nagrajenih
avtomobilov Opel odpeljite svojega še letos in
se izognite višjim davkom na motorna vozila.
Prihranki do 6.800
Dodatna božičnica v vrednosti 500

€
€

www.kolmanic-dokl.si

Avtohiša Kolmanič & Dokl
Industrijska ulica 1, 9000 Murska Sobota, tel.: 02 / 530 46 50
Povprečna poraba goriva: od 3,5 do 11,3 l/100 km; emisije CO2: Opel Corsa od 94 do 172 g/km, Opel Astra GTC od 146 do
149 g/km, Opel Zafira od 134 do 168 g/km. Ponudba velja pod posebnimi pogoji nakupa prek finančnega lizinga. Pogoji
financiranja so na voljo pri pooblaščenem Opel partnerju. Ne vključujoč dodatne božičnice v vrednosti 500 € so prihranki
pri posameznih modelih: Opel Corsa do 2.440 €, Opel Astra GTC do 2.920 €, Opel Zafira do 6.800 €. Slike so simbolne.
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Darilo igralcem bowlinga: v decembru PLAČAŠ 1, IGRAŠ 2 URI.
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MS oglas NOVEMBER 232x157mm
23. november 2010 11:40:38
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BTC oglasnik 232x157mm
22. november 2010 9:55:07

5€

Za
vsakodnevno
uporabo.
Za vse člane
družine.

Sony Ericsson Cedar

Samsung Galaxy S

(vezava 12 mesecev)

(nakup na obroke po akcijski ceni na 24 mesecev)

PAL MEDIA
Poslovalnica
Murska Sobota
tel. št. 02 515 16 22
palmedia.ms@siol.net
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10 % popusta
pri nakupu v trgovinah

1€

Nokia C6

(nakup na obroke)

PAL MEDIA
(10 % popusta lahko unovčite s predložitvijo kupona, ki velja
od izida do 31. 12. 2010). Akcije in popusti se izključujejo.

www.pal-media.si

Dell Inspiron 15
•
•
•
•
•
•
•

Intel® Pentium Dual-Core T4500 2.3GHz
39,62 cm (15.6”) WLED zaslon 1366x768
2GB DDR3 1333MHz delovnega spomina (1 x 2Gb)
320GB 5400rpm SATA trdi disk
Intel GMA 4500MHD
Wireless-N, Bluetooth, 6-celična baterija, spletna kamera
Garancija: 1 leto, možnost podaljšanja

499,90 €
DIN5030N13631

Dell Inspiron 15 z dodatnim
•
•

Windows 7 Home Basic ter
3Gb DDR3 1333MHz delovnega spomina (1 + 2Gb)

579,00 €
DIN5030N13632
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www.hervis.si

7

249.99

Veljavnost ponudbe je do vključno 14. 12. 2010, oziroma do razprodaje
zalog, samo v poslovalnici Hervis Murska Sobota.
Trgovina je odprta tudi ob nedeljah od 8. do 13. ure
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Najnižja cen goriji.
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FISCHER RX FIRE + FS 10

smučarski set | za odlične vsestranske
smučarje, ki želijo od smuči dolge in kratke
zavoje pri hitri ali počasni vožnji | radij zavoja
14 m | DIN 3-10
Montaža ni vključena v ceno.

39.

99

49.

99

69.99

79.99
ZA
OTROKE

MARKER TRACER + SIGMA

otroški smučarski zaščitni set | antialergena in antibakterijska podloga | ABS-EPS školjka | velikosti
52 do 56 | očala z UV zaščito | različne barve

MOŠKI
ALI ŽENSKI
MODEL

CYGNUS

moška ali ženska jakna | primerna za vse aktivnosti na snegu

17.

99

JEANS
ŽE ZA
ZA
OTROKE

GIMMIK

deški ali dekliški kapucar

oglas_BTC Murska Sobota.indd 1

9.99

*

*Na posebej označene
izdelke.
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