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www.mrpet.si

Nov Mr.Pet v Murski Soboti!
Na več kot 300m2 vas čaka izjemno bogata in raznolika ponudba hrane 
in opreme za domače ljubljenčke. 

Na področju pasje hrane lahko izbirate med priznanimi blagovnimi znamkami kot so Trainer, Almo nature, Taste of 
the wild, Royal Canin, Eukanuba, Arden Grange, Pro Plan, Natural and Delicious… na naših dolgih in polnih policah 
pa vas čaka še veliko drugega. 

Naši usposobljeni prodajalci vam bodo strokovno svetovali in vam pomagali izbrati prave izdelke za vaše ljubljenčke. 

Obiščite nas! Vsi ljubljenčki dobrodošli! 

Izdelki so na voljo v naših fi zičnih trgovinah, nekateri tudi v naši spletni trgovini. Zaloge izdelkov, objavljenih v oglasu, se lahko razlikujejo od prodajalne do prodajalne. Posamezna prodajalna ima v ponudbi izdelke v obsegu svojega asortimana. Popusti se obračunajo na blagajni. Oglas je predstavitvene narave. Slike so 
simbolične. Ponudba velja od 1.11.2012 do 31.12.2012 oz. do razprodaje zalog v tem obdobju. 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.

Izdelki so na voljo v naših fi zičnih trgovinah, nekateri tudi v naši spletni trgovini. Zaloge izdelkov, objavljenih v oglasu, se lahko razlikujejo od prodajalne do prodajalne. Posamezna prodajalna ima v ponudbi izdelke v obsegu svojega asortimana. Popusti se obračunajo na blagajni. Oglas je predstavitvene narave. Slike so Izdelki so na voljo v naših fi zičnih trgovinah, nekateri tudi v naši spletni trgovini. Zaloge izdelkov, objavljenih v oglasu, se lahko razlikujejo od prodajalne do prodajalne. Posamezna prodajalna ima v ponudbi izdelke v obsegu svojega asortimana. Popusti se obračunajo na blagajni. Oglas je predstavitvene narave. Slike so Izdelki so na voljo v naših fi zičnih trgovinah, nekateri tudi v naši spletni trgovini. Zaloge izdelkov, objavljenih v oglasu, se lahko razlikujejo od prodajalne do prodajalne. Posamezna prodajalna ima v ponudbi izdelke v obsegu svojega asortimana. Popusti se obračunajo na blagajni. Oglas je predstavitvene narave. Slike so 
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POSLADKI
Starsnack, Flamingo, Vitakraft in Ferplast

Ob nakupu treh posladkov Starcnack, Flamingo, 
Vitakraft ali Ferplast vam najcenejšega podarimo.

Akcija velja za posladke blagovnih znamk 
Starnack, Flamingo, Ferplast in Vitakraft.

Ob nakupu treh igrač za pse, mačke,
glodavce ali ptice vam najcenejšo podarimo.
Akcija velja za vse igrače, ki niso že v drugih akcijah.

VSE IGRAČE
Pasje, mačje, za ptice in glodavce

in opreme za domače ljubljenčke

Obiščite nas! Vsi ljubljenčki dobrodošli! 

Mr. Pet Murska Sobota
Nemčavci 1d
9000 Murska Sobota  

Delovni čas:
Po-So: 8 – 20h
Ne: 8 - 13h

VodnikMSNovemberDecember.indd   1 19.11.2012   13:44:30

V prihajajočih prazničnih dneh bodo za športno ali slovesno pričesko 
poskrbeli v frizerskem studiu Verica, kjer vas bodo navdušili z novimi 
modnimi smernicami. 

Kolektiv frizerskega studia Verica vabi!

Frizerski studio

Verica
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1. decembra bo HYUNDAI i.20 
CLASSIC dobil lastnika!

Še slab teden boste obiskovalci BTC Cityja Murska Sobota  
lahko sodelovali v veliki tradicionalni nagradni igri in se potegovali  
za supernagrade. Glavna nagrada je osebni avtomobil  
HYUNDAI i.20 CLASSIC, dobavitelja Avtohiše Meško. Poleg glavne 
nagrade bomo podelili še pet manjših nagrad v obliki darilnih bonov.

Kupone dobite v vseh trgovinah BTC-ja in na spletni strani www.btc-city.com. 
Vse, kar morate storiti, je, da nagradni kupon izpolnite oziroma odgovorite 
na nagradno vprašanje in pripišete svoje podatke. Izpolnjeni kupon vrzite v 
nagradni avtomobil, ki je v avli nakupovalnega središča BTC City. 

Nagradna igra bo končana 1. decembra z zabavno in 
glasbeno prireditvijo ob 14. rojstnem dnevu BTC Cityja 
Murska Sobota in nekdo izmed obiskovalcev bo postal 
srečen lastnik novega avtomobila.

Pravila nagradne igre so objavljena na nagradnem avtomobilu v avli BTC 
Cityja in na spletni strani www.btc-city.com.

Spoštovane  
obiskovalke  
in obiskovalci!

Za nami je pestra jesen z veliko različnega dogajanja. Na političnem 
parketu se nam obetajo spremembe, mediji nam vsak dan mešajo 
glave z najrazličnejšimi informacijami, ki nam ne obetajo nič dobrega. 
Zato smo se pri nas, v »vašem mestu« nakupov in zabave, odločili, da 
vam božični čas, ki je pred vrati, vsaj malo polepšamo in pomagamo 
pozabiti na vsakodnevne skrbi. 

Spet je tu božično-novoletna nakupovalna mrzlica. V prijetnem 
ambientu, polnem okrasnih lučk, novoletnih jelk in pestre ponudbe, 
boste z veseljem in sproščeno nakupovali. Pripravili smo razne 
adventne delavnice, pestro animacijsko ponudbo za otroke in naše 
trgovine vas pričakujejo z raznimi akcijami in popusti, da jih obiščete.

V decembru nas bosta kot vsako leto obiskala Miklavž in dedek 
Mraz ter prinesla darila za naše najmlajše obiskovalce, prav tako 
pripravljamo otroško predstavo na temo najlepšega dela leta.

V Kegl Cityju se ob koncih tedna prepustite razvajati ob zvokih 
domačih in tujih ansamblov, bovling pa vas pričakuje z raznimi 
akcijami in zanimivim programom. 

1. 12. 2012 se končuje Velika nagradna igra, kjer bomo srečnemu 
nagrajencu podelili avtomobil Hyundai i20 avtohiše Meško. Ob 
podelitvi nas bo zabaval tudi legendarni Daniel Popović.

21. 12. 2012 pa vsi vabljeni na veliki koncert Dražena Zečiča, ki res 
vedno poskrbi za  pravo zabavo.

Ne pozabite, svoje najdražje in tudi poslovne partnerje lahko obdarite 
z darilnim bonom BTC Cityja.

Zabave za vse generacije ne bo manjkalo, naši trgovci se bodo ta 
mesec še posebej trudili, da boste kupovali ugodno, najmlajše pa 
lahko medtem pustite v otroški igralnici Beti in Cej, kjer se bodo ta 
mesec še posebej potrudili za animacijo.

V BTC Cityju se bomo še naprej trudili zadovoljiti tudi najzahtevnejše 
kupce in tudi v prihodnje dajali poudarek  celoviti ponudbi in dobremu 
počutju vas, cenjenih obiskovalcev. Za vas želimo biti najlepši in 
najboljši.

Dobrodošli v čarobnem mestu! 

Mitja Horvat,direktor

Sreče se ne da prijeti in ne videti, 

le v srcu jo nosimo in čutimo. 

Zato naj bodo v letu, ki prihaja, 

trenutki polni sreče, nasmehov, iskrenih oči, 

dotikov toplih dlani, zdravja 

in poslovnih uspehov. 

Prijeten in miren božič  
ter srečno v novem letu 2013! 

Nagrajenci nagradne križanke, objavljene 17. oktobra 
2012 v Oglasniku BTC Cityja Murska Sobota

Darilni bon trgovine HIT MODA v  vrednosti 20 evrov prejmejo:

Veronika Dajč, Serdica 16, 9262 Rogašovci
Marija Horvat, Domajinci 49 e, 9261 Cankova
Marta Laslo, Dobrovnik 204 i, 9223 Dobrovnik
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Preuredimo 
dom za 
praznične 
dni
Končno smo dočakali najlepši 
mesec v letu, mesec, poln obljub 
in presenečenj v pričakovanju 
treh dobrih mož: Miklavža, dedka 
Mraza in Božička.

Mrzlo zimsko jutro nas nikakor ne 
prepriča, da bi vstali iz postelje, 
zato nas trgovina VITAPUR HITEX 
vabi, da preizkusimo njihova ležišča 
in vzglavnike ter novost v spalnem 
studiu Vitapur-Hitex – postelje iz 
masivnega lesa z različnimi tipi 
blazin, ki jih lahko oblečemo v 
prijetno modno posteljnino SALONA 
CREATINA. Tam imajo tudi pestro 
ponudbo preprog in talnih oblog. 
Da nas bo omamen vonj sveže 
kuhane kave in okusnega zajtrka 
povabil v novo jutro, nikar ne 
spreglejmo ponudb trgovin GA, 
BIG BANG, INTERSPAR, ki nas 
bodo navdušile s svojo vrhunsko 
tehnologijo malih gospodinjskih 
aparatov in bele tehnike.

Kaj lepšega si želimo kot na 
prazničen mrzel zimski dan 
pogledati skozi okno, okrašeno 
s pisanimi lučkami ter zavesami 
v najnovejšem dizajnu trgovine 
VELANA? Dodaten čar jim bodo 
dali prelepi cvetovi, listi oz. suhi 
aranžmaji v prelepih lončkih 
cvetličarn FLORJANA in BELLA.

Ne pozabimo na naše najmlajše, 
ki so polni pričakovanj ob prihodu 
treh dobrih mož s polnimi koši daril. 
Da njihovi obrazki ne bodo ostali 
razočarani in se bodo uresničile 
njihove skrite želje, je trgovina 
DZS poskrbela za pestro izbiro 
šolskih potrebščin, knjig, notesnikov, 
spominskih knjig, torb ... Trgovina 
INTERSPAR ima pestro ponudbo 
igrač in oblačil, ZOO MARKET 
bo marsikaterega kratkohlačnika 
zares presenetil z novim hišnim 
ljubljenčkom in vsem potrebnim 
za njegov novi dom, trgovina 
PAL MEDIA pa s pestro izbiro 
telefonov. Pridružimo se jim še starši 
in presenetimo svoje najmlajše, 
pri čemer nam bo prav gotovo 
pomagala trgovina JUNIOR s svojo 
veliko izbiro igrač, oblek, otroškega 
pohištva in opreme.

Moški, po naravi lovci, ne pozabite 
na svojo novo lovsko oz. ribiško 
obleko in pripomočke, ki so vam jih 
pripravili v trgovini LOVEC.

Praznujmo z roko v roki  
s trgovinami BTC-Cityja!

Rowenta DG8880F0, zeleno-črn 
likalnik s kotličkom 244,99 €
Braun Series 3-390, moški 
brivnik Porshe edicija 169,99 €

Apple Ipad mini WI-FI 64  
GB black 529,99 €
GSM HTC ONE X 599,99 €
ASUS UX31A-4005V  
ultrabook 1299,99 €
Irobot Roomba 780 649,99 €

Sokovnik  
LS 0014X Linea 
59,90 €

Aparat, kavni, 
Nesscafe  
D. G. Piccolo B 
79,90 €

Puška, zračna, 
Magtech 
165,06 € 
Palica za 
ribolov Daiwa 
Aqua Power 
41,85 €
Pokal 11,95 €
Lovski nož 
Victorinox 
31,99 €
Daljnogled 
Nikon Monarch 
799,00 €
Pikado Cyborg 
33,00 €

Zavese prinašajo 
domu toplino in 
prijetno počutje 

Izražajo naš osebni stil, ki 
dopolnjuje pohištvo in no-
tranjo opremo, predvsem 
pa dopolnijo prostor.

V Velani poskušamo stran-
ki ustreči tako z raznvr-
stnostjo materialov kot z 
neomejenimi možnostmi 
oblikovanja končne po-
dobe izbrane tkanine, ki 
je lahko plod vaših idej 
ali naših izkušenj. Vabimo 
vas, da nas obiščete ali 
se odločite za brezplač-
no svetovanje na domu 
in skupaj z nami dodaste 
prostoru končno podobo 
prijetnega doma.

Več na: www.velana.si.

Trgovina 
VELANA

Za vse preproge  
30 % popusta, za vse  
talne obloge in vse  
tekače pa 10 % popusta. 
Popusti veljajo do 31. 12. 2012.

Salon 
CREATINA

Ožemalnik 
citrusov  
10370-SI 
Simplex  
11,99 €

Kalorifer  
LFH 0279  
Linea 9,99 €

Čarobnost življenja 17,51 €
Čarobnost življenja,  
CD 12,50 €
Iz uma v srce 17,51 €
Iz uma v srce CD 12,50 €

Šepetalec psom, Cesar Millan 22,11 €
Odsevna pasja ovratnica  
45 x 3 cm 3,24 €
Torba Toadstools 204TS 49,99 €
Blok in pisalo 196EC13 10,83 €

Trgovina GA
Trgovina 
KOPTEX

Trgovina 
PAL MEDIA

Cvetličarna 
BELLA

BIG BANG

INTERSPAR

Trgovina 
DZS

Prodajalna malih živali vam v ponuja vse za vaše hišne 
ljubljenčke. Pri nas lahko izbirate med izdelki svetovno 
znanih proizvajalcev hrane in opreme za male živali.
Če iščete novega prijatelja, ga boste v ZOO MARKE-
TU prav gotovo našli. Izbirate lahko med pticami, riba-
mi, plazilci in malimi glodavci. Bi želeli imeti košček pre-
čudovitega podvodnega sveta doma? Obiščite ZOO 
MARKET in v kratkem boste lahko doma iz naslanjača 
opazovali podvodni svet. Če potrebujete nasvet, smo 
vam vedno na voljo po telefonu, številka je 515 16 21, 
in na spletu www. zoomarket .si. Pri nas poskrbimo 
za živali tako, kot si same najbolj želijo!

ZOO MARKET

Cvetličarna 
FLORJANA

Soba Makao, cena: 340,00 €
V ceni je zajeto: posteljica 120 x 60 cm, komoda,  
polica za previjanje, regal in stenska polica. 

Trgovina 
JUNIOR

Samsung Galaxy Note II (UMTS)
Splošna akcija + izbira NAJ NAJ  
23 Premium (24) 1,00 €
Splošna akcija (24) 529,00 €
Redna cena 659,00 €  
(bela in siva barva) 

Samsung Galaxy Tab 2 10.1 (UMTS) 
Internet, posebna ponudba,  
neomejeno (24) 1,00 €
Splošna akcija (24) 359,00 €
Redna cena 479,00 €  
(siva in bela barva)

Samsung Galaxy Ace 2 (UMTS) 
Splošna akcija + izbira  
NAJ NAJ 9 (24) 1,00 €
Splošna akcija (24) 199,00 €
Redna cena 299,00 €  
(bela in črna barva) 

Nokia 113 (GSM) 
Splošna akcija (24 m) 1,00 €
Penzion plus paket (12) 5,00 €
Splošna akcija (12) 15,00 €
Redna cena 52,00 € (na voljo v 4 barvah) 

Nov paket pri Mobitelu: Paket 2013 z mesečno naročnino 20,13 €
Ob vsakem nakupu aparata: avtomobilski polnilec brezplačno 

Novost v spalnem studiu Vitapur-Hitex. Postelje iz 
masivnega lesa z različnimi tipi oblazinjenja.

Vabljeni! 1. nadstropje!
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PRIDRUŽITE SE NAM NA 
www.facebook.com/hervissports.si
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X-FACT H13.2
sobno kolo | pregleden LCD zaslon | funkcije: čas, razdalja, hitrost, poraba energije, utrip 
| Magnetni zavorni sistem – 8 ročno nastavljivih stopenj težavnosti | merjenje srčnega 
utripa prek ročnih senzorjev | kakovosten in udoben sedež, nastavljiv v višini in naklonu 
| druge značilnosti: 8 kg vztrajnik, nastavljiv nagib krmila, samoizravnalni pedali z 
varnostnim paščkom, nosilec bidona + bidon, koleščka za lažje premikanje

* T
o 

je
 iz

bo
r H

er
vi

so
vi

h 
st

ro
ko

vn
ja

ko
v 

na
 p

od
la

gi
 te

st
ira

nj
 a

so
rt

im
en

to
v 

iz
de

lk
ov

 v
 H

er
vi

su
.

KETTLER AXOS 
SPRINTER
tekalna steza I mere 180 x 80 x 134 cm I 
maximalna obremenitev 120 kg I 
računalnik meri: porabo kalorij, čas, 
hitrost, razdaljo I ima 6 programov

999,99

799.99

249,99

199.99

69.99

CENA!CENA!
Najnižja cena 

v posamezni kategoriji.

ADIDAS
moška trenirka | iz poliestra

Tekalna steza

LETA*

Ponudba velja v trgovini 
Hervis Murska Sobota do 

razprodaje zalog.

Oglas_BTC_MS_2111_187x273mm.indd   1 21.11.12   14:28

Pokrovitelj nagradne križanke  
BTC, d. d. , Šmartinska c. 152, Ljubljana

1. nagrada: darilni bon v vrednosti 20 € 
2. nagrada: darilni bon v vrednosti 20 € 
3. nagrada: darilni bon v vrednoti 20 € 
Geslo nagradne križanke nam pošljite na dopisnici 
do 16. 12. 2012 na naslov BTC, d. d., Nemčavci 1 d, 
Murska Sobota. Imena nagrajencev bomo objavili v 
naslednji številki Oglasnika. 
Potrdila o nagradi bomo poslali po pošti.
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