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brezplačni časopis nakupovalnega središča BTC City Novo mesto
številka 23, maj 2012

VOdNIk 
Novo MesTo



2 3www.btc-city.com

Odpiralni čas trgovin v BTC City 
Novo mesto: 
vsak dan od 8.00 do 20.00, sobota od 8.00 do 13.00, 
nedelja in praznik zaprto.

VsEBINA

Uvodnik
Čas za spremembe
Maj je čas pomladi, zrelih češenj, novih ljubezni in novih življenj, 
zato je prav, da vsakič, ko se rojeva novo, pomislimo tudi na staro 
in iz tega kljub neustavljivi želji po novem ohranimo najboljše. Če 
se ozrem na pot, ki smo jo v novomeškem BTC Cityju prehodili v 
dveh desetletjih, mislim, da nam je to tudi uspelo.
Iz nekdanjih skladiščnih prostorov, v katerih so si leta 1991 prvi 
trgovci uredili prodajalne (danes Dvorana A), smo tri leta pozneje 
s preureditvijo novih skladiščnih prostorov v trgovske pridobili 
še Dvorano B in z njima prvi nakupovalni center v regiji, ki je 
združeval več trgovin na enem mestu. Opogumljeni z vedno 
večjim številom zadovoljnih kupcev in vse večjim povpraševanjem 
trgovcev po trgovskih prostorih, smo se desetletje pozneje 
odločili za gradnjo novih 2000 m2 površin in tako pridobili 
Dvorani C in D. Novi trendi v razvoju nakupovalnih središč so 
nam pred desetletjem narekovali nove spremembe, preuredili 
smo najstarejši dvorani in njuni pročelji. In tudi letos se zaradi 
konkurence v neposredni bližini srečujemo z novimi izzivi.
Leto zato mineva in bo minilo v znamenju sprememb. Do konca 
leta bo BTC City dobil novo in sodobnejšo zunanjo podobo, 
spremenila se bo tudi vsebinska zasnova centra. Med trgovinami 
in lokali, ki jih nameravamo odpreti še v letošnjem letu, bi rada 
izpostavila dve: odprli bomo novo poslovalnico uspešne trgovske 
verige s prehrambnimi in neprehrambnimi izdelki Lidl in trgovino 
Mr. Pet, v kateri boste našli vse, kar potrebujete za svoje hišne 
ljubljence.
A to še ni vse: več o novostih, ki vam jih ponujamo, lahko 
preberete v tej, oblikovno in vsebinsko prenovljeni številki BTC 
City Vodnika, v kateri vam predstavljamo aktualno ponudbo 
kar štirinajstih trgovin, podrobneje pišemo o nedavno povečani 
trgovini za male živali Buba, v kateri so v začetku maja odprli 
novo ambulanto za male živali, za sladke pomladno-poletne urice 
vam pripravljamo jagodno in skutino pito ter vam svetujemo, kaj 
obleči v vročem poletju.
Spremembe, včasih na prvi pogled morda nepomembne, 
spreminjajo svet – marsikatera od njih na bolje. Zaradi sprememb 
v BTC Cityju svet ne bo boljši, zagotovo pa prijaznejši do naših 
strank in obiskovalcev.

Vlasta Zupančič,
odgovorna urednica
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BTC CITy VOdNIk NOVO MEsTO 
Brezplačni časopis nakupovalnega središča BTC City Novo mesto
OdgOVORNA uREdNICA: vlasta Zupančič  VsEBINskA ZAsNOVA, 
OBlIkOVANJE IN TEHNIČNO uREJANJE: Nuit d. o. o., /Mateja Jenič, AD  
fOTOgRAfIJE: Aljoša Rebolj, Maj Pavček, istockphoto  lEkTORICA: Nuša 
Mastnak IZdAJATElJ BTC d. d., Šmartinska 152, Ljubljana, Pe Novo mesto, 
Ljubljanska 27, Novo mesto  TIsk: Luksuria  NAklAdA: 20.000 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. 

Največji mednarodni trgovec v Sloveniji odslej tudi v Novem mestu!  
Lidl Slovenija jutri ponosno odpira svojo prvo trgovino v Novem mestu, natančneje v trgovskem  
centru BTC City na Ljubljanski cesti 27. Kot drugod po Sloveniji želimo v celoti uresničiti  
pričakovanja in popolnoma zadovoljiti potrebe in želje naših kupcev. 
Tako boste odslej lahko tudi v osrčju Dolenjske izbirali med pestro ponudbo svežega sadja in zelenjave 
najvišjega kakovostnega razreda v Sloveniji, preverjeno najokusnejšo izbiro svežega mesa in uživali  
v najbolj hrustljavih dobrotah iz Lidlove pekarne, ki jih za vas v trgovini pečemo skozi ves dan. 

Se vidimo v Lidlu Novo mesto. 

novo mesto, ljubljanska cesta 27
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* Akcija velja samo 24. 05. 2012 v PE Lidl Novo mesto. V ponudbo niso zajeti neprehrambni, akcijski, alkoholni ter tobačni izdelki. Popust se obračuna na blagajni.

NA VSAKNA VSAK
NAKUP!NAKUP!*

ˇbrezplacna  pogostitev  

za  vse  kupce!!!

MEGAMEGAMEGA
otvoritevotvoritevotvoritev

MEGAMEGAMEGA
otvoritevotvoritevotvoritev

24. 05. 2012
ob 8. uri

Lidl_OTV_NM_BTC_Vodnik_210x291_tisk.indd   1 16.5.12   13:50
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AkTuAlNO AkTuAlNO

  Silver Fashion
Modna oblačila priznanih 
blagovnih znamk
Trgovina Silver Fashion posluje že dvajseto 
leto. Ponuja kakovostna in modna moška in 
ženska oblačila priznanih blagovnih znamk 
(s.Oliver, Mexx, Desigual) in letošnji hit v 
svetu džinsa, Salsa jeans. Njihovi svetovalci so 
prijazni, izkušeni, z občutkom za modo, vedno 
pripravljeni pomagati in poiskati prav tisti kos 
oblačila, v katerem se boste najbolje počutili.
Trgovina Silver Fashion vam od srede, 23., do 
četrtka, 31. maja, nudi 15-odstotni gotovinski 
popust na moško kolekcijo.
-------------------------------------------------------
Dvorana A
T: 07/302 00 60
-------------------------------------------------------

  Sračje gnezdo
Za ljubitelje glasbe
V prodajalni Sračje gnezdo lahko dobite 
zgoščenke z vsega sveta in vseh zvrsti, več vrst 
instrumentov za začetnike in profesionalne 
glasbenike, priročnike in knjige za vsako 
gospodinjstvo. V prodajalni Sračje gnezdo je 
tudi oglasna služba, kjer lahko oddate čestitko, 
oglas, posebno obvestilo ali osmrtnico.
-------------------------------------------------------
Dvorana B
T: 07/332 20 00
-------------------------------------------------------

  Kafeterija
ko jutro zadiši po kavi
Za jutranjo ali opoldansko kavo, za popoldanski 
sladoled ali večerno sadno kupo pa tudi vse 
osvežilne pijače sta kot nalašč prijetno okolje 
in prijazno osebje lokala kafeterija, ki za vse, ki 
zjutraj ne morete spati ali radi zgodaj začnete 
dan, odpre svoja vrata že ob 6. uri. Takrat zadiši 
po kavi in drobnem pecivu, ki vam ju v prvi 
jutranji uri ponudijo po še posebej ugodni ceni. 
Ob izbrani ponudbi pijač vam bojo v kafeteriji 
postregli še z različnimi okusi francoskih 
sladoledov Carte d’Or. 
Posebna ponudba:
Jutranja kava z rogljičkom: 1,30 evra 
kava do 7. ure zjutraj: 0,70 evra
-------------------------------------------------------
Dvorana D
-------------------------------------------------------

  Sariko
Iz Indije z ljubeznijo
Sariko je trgovina z dvajsetletno tradicijo in 
s široko ponudbo izdelkov iz Indije, Nepala, 
Pakistana, s Tajskega in iz Indonezije. Vse leto 
vam nudijo pester darilni program, dišave in 
eterična olja, rute in šale, izdelke iz medenine, 
usnja in lesa, pred poletjem pa so poskrbeli še 
za pestro izbiro slamnikov, klobukov, torb in 
rut za plažo (pareo) po ugodnih cenah. Vabijo 
vas, da si ogledate še ostale artikle iz darilnega 
programa, bižuterijo in nakit ter izdelke, ki so v 
akcijski prodaji. 
-------------------------------------------------------
Dvorana A
T: 059 022 293
-------------------------------------------------------

  Buba
Za zadovoljne in zdrave 
hišne ljubljenčke
Trgovina za male živali Buba za potrebe vaših 
ljubljenčkov v Novem mestu skrbi že vse od leta 
2005. Ukvarjajo se s prodajo hrane, opreme in 
ostalih pripomočkov za male živali. V lanskem 
letu so ponudbo nadgradili ter prenovili in 
razširili poslovalnico, letos pa so odprli še 
veterinarsko ambulanto, ki deluje v sklopu 
trgovine. Pričakujejo vas s pestro ponudbo 
opreme in hrane za pse, mačke, glodavce in 
ptice, vsak mesec pa pripravljajo tudi akcijo 
pasje hrane. Vabljeni v Veterinarsko ambulanto 
Buba, kjer boste našli vse, kar potrebujete, da 
bo vaš ljubljenček zdrav in zadovoljen!
-------------------------------------------------------
Dvorana B
T: 059 065 270 
-------------------------------------------------------

  Champion
Oblačila za športnike vseh 
generacij
Podjetje za izdelavo športnih oblačil, 
ustanovljeno davnega leta 1919, ki se je 
kasneje uveljavilo z imenom Champion, si je 
po letu 1990 pridobilo veljavo tudi v Sloveniji, 
kjer je danes že 17 Championovih trgovin. V 
njihovi trgovini lahko izbirate med trenirkami, 
majicami, hlačami ter kapami, torbicami in 
drugimi dodatki – že za najmlajše od prvega 
leta starosti! Široka izbira modelov in poletno 
živahne barve vam omogočajo, da se oblečete 
za dan v naravi ali obnovite dopustniško 
garderobo. Pridite v Champion!
-------------------------------------------------------
Dvorana B
T: 07/393 56 30 
-------------------------------------------------------

  Borovo
Moden, udoben in varen 
korak
V podjetju Borovo razvijajo in tržijo kakovostno, 
elegantno in modno obutev srednjega 
cenovnega razreda za ženske in moške pa 
tudi za najmlajše. Veliko pozornost posvečajo 
artiklom iz lastne proizvodnje (blagovne 
znamke Startas, Navitas itd.), hkrati pa 
prisegajo na obutev drugih znanih proizvajalcev, 
kot so kopitarna, Amstep, Adidas, Bambi, in na 
uveljavljene blagovne znamke Airstep, Filanto 
in Carrera. Dodatna ponudba zajema sredstva 
za nego obutve, vezalke, nogavice, usnjeno 
galanterijo in modne dodatke. 
Njihovo poslanstvo je nadaljevati tradicijo, 
zadovoljevati potrebe in želje kupcev in se še 
bolj približati vsem generacijam, od najmlajših 
do najstarejših.
--------------------------------------------------------
Dvorana A
T: 07/393 57 41
--------------------------------------------------------

  Cvetličarna Cvetnik
Cvetje za vse priložnosti
Cvetličarna Cvetnik je zaživela leta 1994, 
najprej kot prodajalna cvetja in parfumerija, 
po selitvi v večje prostore pa so parfumerijo 
opustili in se osredinili na ponudbo in usluge, 
ki jih najdete ob obisku trgovine. Pri njih 
boste našli rezano cvetje in lončnice za vse 
priložnosti in darilni program s poudarkom na 
unikatnih slovenskih izdelkih. Darila vam bodo 
tudi zavili in okrasili po vaših željah.
V Cvetniku vam bodo vedno priskočili na pomoč 
s strokovnimi nasveti, vam cvetje dostavili na 
dom, poskrbeli za floristično ureditev vaših 
poslovnih prostorov in gostinskih lokalov 
ali vam – gre za novost v njihovi ponudbi – 
aranžirali darila v balonu ter poročno slavje in 
vse druge vesele dogodke okrasili z baloni.
-------------------------------------------------------
Dvorana A
T: 07/393 47 70
-------------------------------------------------------

AKCIJA: balerinke, 24,90 €/-30 % 

AKCIJA: rhododendron, 7,90 €
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AkTuAlNO AkTuAlNO dOgOdkI

  Galerija Danex Art
raj za ljubitelje likovne 
umetnosti
V prodajni galeriji in trgovini s slikarskim 
priborom, ki jo je pred dvema desetletjema 
odprl slikar Dane rupčić, lahko izbirate med 
skoraj šeststo likovnimi deli domačih in tujih 
ustvarjalcev v različnih tehnikah in okoli dvesto 
petdesetimi reprodukcijami. Vašo pozornost 
bodo pritegnili še ročno poslikani unikatni 
svileni izdelki, batik iz Indonezije, leseni kipci iz 
Afrike, slovenski leseni in keramični izdelki ter 
pestra ponudba daril.
V galeriji Danex Art vam slike, gobeline in 
sestavljanke (puzzle) tudi okvirijo (pri njih 
kupljene slike z 10-odstotnim popustom), 
pomagajo pri nakupu slikarskega materiala in 
pribora, pri splošnem umetniškem svetovanju 
pa vam bo pomagal likovnik Duško rupčić.
-------------------------------------------------------
Dvorana A
T: 07/33 22 335
-------------------------------------------------------

  Eurospin
Odkrijte eurospinove 
tedenske ponudbe!
Trgovska veriga eurospin predstavlja 
italijansko rešitev za varčevanje pri izdatkih 
za gospodinjstvo. Obliko diskontne prodaje ji 
je uspelo prilagoditi zahtevi po kakovostnih 
izdelkih s spoštovanjem okusa in tradicije 
ter zadovoljiti potrošnika s celovito, 
visokokakovostno in resnično svežo ponudbo 
živilskih in neživilskih izdelkov po resnično 
ugodnih cenah vse dni v letu.
Obiščete jih, odkrijte njihove tedenske ponudbe 
in izbirajte med kakovostnimi izdelki po vedno 
ugodnih cenah! Od 24. do 30. maja 2012 v akciji 
veliko izdelkov po 1 €! 
-------------------------------------------------------
Dvorana C
T: 07/39 42 130
www.eurospin.si
-------------------------------------------------------

  Evkaliptus
Obutev za vso družino
Prodajalna evkaliptus je specializirana trgovina 
z otroško, žensko in moško obutvijo priznanih 
proizvajalcev. Otroško obutev zastopajo 
priznane blagovne znamke Ciciban, Superfit in 
Legero, odrasli pa lahko pa lahko izbirate med 
modeli priznane blagovne znanke Are. Stranke 
razveseljujejo tudi z akcijskimi cenami. Obiščite 
jih in se prepričajte o njihovi ugodni ponudbi.
-------------------------------------------------------
Dvorana B
 T: 059 015 679
-------------------------------------------------------

  Rojal
Obleče tudi vas
V trgovini rojal se trudijo, da so kupcem 
vedno na voljo modna oblačila slovenskih 
proizvajalcev in iz naravnih materialov, ki 
zagotavljajo prijetno počutje in udobje. V 
rojal vas vabijo protikrizne cene in prijazne 
prodajalke, ki bodo z veseljem ustregle vašim 
željam.
-------------------------------------------------------
Dvorana A
T: 07/39 42 206
-------------------------------------------------------

  Nes
Stil, funkcionalnost in 
kakovost
Slovenska blagovna znamka Nes, znana po 
izdelavi oblačil za šport in prosti čas, letos 
praznuje dvajseto obletnico. Njihova oblačila in 
dodatki so razdeljeni na zimski oz. smučarski 
program, golf program, tenis program, marine 
program ter program oblačil za prosti čas. 
Zimska kolekcija je narejena iz kakovostnih, 
toplih, vodoodbojnih in zračnih materialov, 
poletna predvsem iz naravnih. V poletni sezoni 
boste v njihovi trgovini našli moške kratke 
hlače z elastiko, več modelov bermuda in 
tričetrtinskih hlač, polo majice raznih barv in 
vzorcev ter veliko drugih artiklov po ugodnih 
cenah.  
---------------------------------------------------->>
Dvorana B
T: 07/394 23 70
---------------------------------------------------->>

  Polzela 
Za popoln videz vaših nog
Trgovina Nina vam ponuja bogato izbiro 
ženskih, moških in otroških nogavic. Na 
njihovih policah boste našli žensko kolekcijo 
nogavic Fantasy v modnih barvah sezone in 
novost iz programa Comfort, hlačne nogavice 
in dokolenke, pletene v 3D tehniki z inovativno 
prejo Lycra®fusion, ki ob poškodbi nogavice 
preprečuje letenje zank. 
Ne spreglejte športnih nogavic iz programa 
Multisport, ki ga odlikujeta izjemna kakovost 
in vrhunska izdelava z dodatki specialnih 
materialov. Obiščite Polzelino prodajalno Nina 
in ujemite ugodne nakupe v maju. 
-------------------------------------------------------
Dvorana B
T: 059 021 070 
-------------------------------------------------------

AKCIJA: sandali Ciciban, 15,90 €

  Dino obišče cirkus – 
predstava z rajanjem
Petek, 25. maj, dvorana D (pri NkD), ob 17. uri

   Veseli baloni – izdelava 
figuric iz balonov in sladko 
presenečenje
Sobota, 26. maj , dvorana A in B, od 10. do 12. ure

   Kosmato strašilo: 
Ustvarjalna delavnica za 
otroke
Sobota, 26. maj, dvorana A, do 10. do 13. ure
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IZBRANO

1 rože, 3,50 €/kos, Cvetličarna Cvetnik; 2 Slamnik, 12,90 €, trgovina Sariko; 3 Olje na platnu, 
175 €, Donex Art; 4 Torba, 26 €, trgovina Champion; 5 Obleka, 27,70 € (v maju -30 %), trgovina 
Sariko; 6 Obleka Disigual, 79 €, trgvina Silver; 7 Zapestnica, 7,90 (v maju -30 %), trgovina 
Sariko; 8 Sandali, 34,90 €, trgovina Borovo; 9 pajkice, 9,48 €, trgovina Polzela; 10 Majica, 
23,90 €, trgovina rojal; 11 Deški komplet 174–98, 28 €, trgovina Champion; 12 Otroška kapa, 
11 €, trgovina Champion; 13 Salsa jeans, 69,90 €, trgovina Silver; 14 Polo majica,  23,94 €, 
Trgovina NeS; 15 Otroški čevlji Superfit, 26,50 €, trgovina eukaliptus.
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Za pomlad in prihajajoče poletje smo v prodajalnah, predstavljenih v 
rubriki Aktualno, poiskali oblačila, v katerih se boste počutili modno in 
mladostno, ter dekorativne predmete, s katerimi boste polepšali dom. 
Naj vas in vaše bivalne prostore oblijejo vonj pomladi in poletja, barve 
češenj in morja!

V BArVAh 
ČeŠeNJ IN MOrJA
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žIVAlI guRMEZIVAlI

Pregrešno dobre 
jagode

Rdeče sočne jagode niso sadje ali plod, kot pravimo laiki. So 
zelo aromatične in bogate z vitaminom C, iz njih pa lahko 
pripravimo veliko okusnih jedi, na primer jagodno pito.

Pomlad in poletje sta letna časa, ko se začnemo več gibati, paziti 
na linijo in seveda tudi bolj zdravo jesti. Takrat je na voljo veliko 
več sveže zelenjave in sadja, zato ni presenetljivo, da tudi v kuhinji 
več ustvarjamo. Poleg zdrave prehrane pa kdaj pa kdaj prija, da 
se tudi malo pregrešimo in si privoščimo kakšno sladico. Teh je 
vedno v izobilju, morda pa nam spomladi najbolj od vseh teknejo 
prav sladice, narejene iz sezonskega sadja. Med zgodnejše sorte 
sadja sodijo jagode, in prav njim se bomo bolj posvetili v tokratnem 
prispevku. kupimo jih lahko na tržnici ali v praktično kateri koli 
trgovini, na primer v eurospinu, kjer so zelo poceni, tako kot sta 
tam dostopna za vsak žep tudi drugo sadje in zelenjava. Najbolj 
zanimivo pri jagodah je morda to, da v resnici niso sadje ali plod, 
ampak gre dejansko za povečano cvetišče rastline, katere plodovi 
so v resnici tiste male peške, ki so na površini jagode. Seveda to 
ne odvrne večine nas laikov, da jih še naprej ne bi imeli za sadje. 
Jagode so izredno aromatične in imajo veliko vitamina C, že osem 
jagod na dan, kar velja za eno porcijo, pa vsebuje več vitamina C kot 
ena pomaranča. Vsebujejo tudi kalij in mangan, ki je pomemben 
za živčevje, rast in presnovo. Njihov pregrešno dobri okus je všeč 
ljudem po vsem svetu, uporabljajo pa jih tako za pripravo sladkih 
kot tudi slanih gurmanskih užitkov. Seveda pa ni nujno, da jih 
pripravimo kot dodatek oziroma ojačevalec okusa drugim jedem, 
saj so več kot odlične kot samostojna jed. Opranim in postreženim 
v lični posodici se ne bo mogel upreti noben ljubitelj jagod, če 
zraven dodamo še stepeno sladko smetano, pa bodo naravnost 
božanske. kot predlog, kaj je mogoče narediti iz jagod, smo tokrat 
pripravili recept za odlično sočno jagodno in skutno pito.

Jagodna in skutna pita
sestavine
Testo:
150 g moke 
25 g sladkorja
100 g margarine ali masla
ščepec soli

Nadev:
250 g manj mastne skute 
1 jajce
1 rumenjak 
2 žlici sladkorja
1 čajna žlička sladkorja v prahu
1 čajna žlička svežega limoninega soka
limonina lupina 
250 g svežih jagod
1 preliv za torte (želatinast)

Priprava
Najprej pripravimo testo, saj mora to pred uporabo v hladil-
niku počivati vsaj 30 minut, pečico pa ogrejemo na 190 °C. V 
posodo presejemo moko, dodamo margarino, sladkor in sol. 
gladko zgnetemo in vsaj za pol ure postavimo v hladilnik. Testo 
vzamemo iz hladilnika, ga na tanko razvaljamo in postavimo v 
dobro pomaščen okrogel pekač za pite.
Nadev pripravimo tako, da v posodi zmešamo sladkor, limonino 
lupino, jajce, rumenjak in skuto. Maso porazdelimo po testu in 
damo v pečico za približno 30 minut.
ko je pita pečena, jo ohladimo, nato pa oprane in očiščene 
jagode narežemo na lističe ali četrtine, jih polijemo z limoninim 
sokom in potresemo s sladkorjem v prahu. Porazdelimo jih 
po ohlajeni piti, čeznje pa prelijemo preliv za torte, ki smo ga 
pripravili po navodilih na vrečki. Pito postavimo na hladno, da se 
strdi. Dober tek!

Trgovina za male živali in veterinarska 
ambulanta Buba
Za zdravje in udobje vaših ljubljencev

Trgovini za male živali v dvorani B, v kateri ste do sedaj 
lahko nakupovali opremo in hrano za hišne ljubljence 
in male živali ali povprašali za nasvet, se je v začetku 
letošnjega maja pridružila še veterinarska ambulanta za 
male, tudi eksotične živali.

V veterinarski ambulanti Buba s sedežem v grosuplju in v njeni 
podružnici v novomeškem BTC Cityju se lahko pohvalijo z več kot  
desetletnimi izkušnjami zdravljenja živali in dela z njimi. Znanje, ki so 
ga pridobili v tem času, je zagotovilo, da boste svoje ljubljence v težkih 
časih bolezni predali v prave in zanesljive roke.

delavni čas ambulante: vsak dan od 11. do 19. ure,
ob sobotah od 8. do 12. ure

T: 059 065 270, 051 363 967
dežurni veterinar: 051 363 997

E: buba1@t-2.net
www.vet-buba.si

V veterinarski ambulanti Buba so že od vsega začetka predani tudi 
eksotičnim živalim. Zaradi širokega znanja in bogatih izkušenj na tem 
področju jim je bilo zaupano, da skrbijo tudi za zdravje in dobro počutje 
živali v ljubljanskem živalskem vrtu. Ob strani ne smemo pustiti malih 
živali, psov in mačk, ki jim posvečajo vso pozornost. Njihova poklicanost 
je pomoč živalim, in to najbolj izkazujejo s tesnim sodelovanjem  z  
zavetiščem gmajnice v Ljubljani in zavetiščem Zajčji vrh na Dolenjskem.
V veterinarski ambulanti v BTC Cityju zdravijo male in eksotične živali, 
cepijo proti steklini in kužnim boleznim ter operirajo.
V specializirani trgovini vam nudijo koristne nasvete o oskrbi in zdravju 
vaših živali, kvalitetno hrano in opremo za vaše ljubljence. Pri njih lahko 
izberete svojega novega prijatelja med pticami, glodavci in ribami z 
zagotovilom, da je žival temeljito veterinarsko pregledana.
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599,90 €

LED TV Samsung 40ES5500 
• diagonala zaslona: 101 cm (40")
• ločljivost: 1920 x 1080 (FULL HD 1080p)
• osveževanje slike: 100 CMR
• priklop: HDMI (3), USB (2), SCART, WIFI Ready
• Skype, Web Browser, Search All, Your Video
• garancija: 24 mesecev
• energijski razred: A

HP Pavilion DV6-6b22
• Intel® Core™ i5 procesor i5-2430M (2,4-3,0 GHz)
• 39,6 cm (15,6") HD LED (1366 x 768) svetleč
• ram 6 GB DDR3, trdi disk 640 GB
• AMD Radeon Mobility HD 6490M 1 GB GDDR5
• HDMI, Bluetooth, Wlan, spletna kamera
• Microsoft® Windows™ 7 Home Premium 64-bit SLO/ANG
• garancija 1 leto

BREZ OBRESTI
Ta izdelek na obroke:

10 x 69,99 €
cena: 699,90 €

Hitri krediti do 24 obrokov. 
Vse uredite na prodajnem mestu. Fiksna obrestna mera je 8,25%.

Uživajte v izjemni Full HD sliki in brskajte po svetovnem spletu

Na obroke:
24 x 24,48 € +109,19 €

Prava izbira za multimedijske navdušence, 
ki od svojega prenosnega računalnika 
zahtevajo najboljše.

Fotoaparat Canon IXUS 115HS
• tipalo z 12 milijoni slikovnih pik
• 4 x optična povečava s stabilizacijo slike
• 28 mm široki kot
• shranjevanje fotografij na kartice SD/SDHC
• 7.6 cm (3.0'') barvni zaslon LCD II
• snemanje filmov v formatu Full HD
+Torbica

S sistemom HS za izjemne
posnetke pri šibki svetlobi.

129,90 €

729,90 €

Ponudba velja od 16. 5. do 31. 5. 2012 oz. do razprodaje zalog.


