V BTC Cityju je v tem mesecu odprla svoja vrata trgovina z izdelki blagovne znamke Benetton. Italijanska modna hiša ponuja moška, ženska in otroška oblačila ter z igrivimi barvnimi kombinacijami predstavlja razigranost
in živahnost znamke. Ker nikoli ne vemo, kaj nas čaka za naslednjim ovinkom, nas v prvem nadstropju v novi trgovini Look vabijo, da napolnimo
svojo garderobo in življenje z barvami, pozitivno energijo ter zabavo.
Naša vizija se udejanja skozi sodobno zasnovano nakupovanje, ki vsakega potrošnika zadovoljuje s pestro in konkurenčno ponudbo na enem
mestu. Že zdaj vam ponujamo vabljive nakupe in aktivnosti, ki pa jih nenehno dopolnjujemo z novimi vsebinami. Zato vabljeni v BTC City Murska Sobota, kjer tudi v prihajajočih mesecih za vas pripravljamo veliko
zabavnega dogajanja in želimo, da najdete v našem trgovskem središču
zadovoljstvo pri nakupovanju.
Mitja Horvat, direktor

25. maja
končujemo
nagradno
igro z
Manco Špik

7. kolesarski maraton
BTCiklin v soboto,
8. junija 2013
Start bo ob 10.00 na parkirišču BTC-ja.
Prijavnina: odrasli 5 €, otroci do 14. leta 3 €.
BTC CITY organizira tudi letos s pomočjo Občinske športne zveze
Moravske Toplice kolesarski maraton BTCIKLIN. Na voljo bodo tri
proge: veliki maraton v dolžini 54 km, rekreativna proga v dolžini 27
km in družinska proga v dolžini 15 km.
Start in cilj maratona bosta na parkirišču BTC-ja.
Prijave na dan maratona, dve uri pred startom.
Za vse udeležence kolesarskega maratona bo dobro poskrbljeno,
pripravljen bo zabavni program s pestrim dogajanjem, vsak udeleženec
dobi malico in darilo.
Dodatne informacije o maratonu dobite na spletni strani www.btc-city.si
ali OŠZ Moravske Toplice, Branko Recek, 041 389 905.

Od 13. marca so obiskovalci BTC Cityja Murska Sobota
lahko sodelovali v nagradni igri in se potegovali za nagrade.
Glavna nagrada je 1000 € in še 12 manjših nagrad.
Vse nagrade so v obliki darilnih bonov BTC Cityja.
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 pripišite
svoje podatke. Izpolnjen kupon vrzite v skrinjico, ki je v nakupovalnem
središču BTC Cityja.
Pravila nagradne igre so objavljena na skrinjici v avli BTC Cityja in na
spletni strani www.btc-city.com.
Še slab teden se lahko potegujete za nagrade.
Nagradna igra bo končana 25. maja z zabavno in glasbeno
prireditvijo, 13 obiskovalcev pa bo postalo srečnih dobitnikov nagrad.

Nagrajenci nagradne križanke, objavljene
v Oglasniku BTC Cityja Murska Sobota marca 2013
1. Simona Horvat, Pečarovci 115, 9202 MAČKOVCI
2. Klementina Lang, Pertoča 50, 9262 ROGAŠOVCI
3. Elizabeta Antolin, Mladinska ulica 25, 9233 ODRANCI
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Pravila kolesarskega maratona
Na maratonu lahko sodelujejo vsi, ki se počutijo sposobne, da zmorejo prevoziti
eno izmed prog. Otroci, stari do 14 let, smejo kolesariti le v spremstvu staršev
oz. polnoletne osebe. Maraton bo potekal ob normalnem prometu, zato morajo
kolesarji spoštovati cestnoprometne predpise in navodila organizatorja.
Udeleženci kolesarijo na lastno odgovornost po svojih sposobnostih.
Organizator ne jamči za škodo, ki jo udeleženec povzroči sebi, drugim udeležencem ali tretji osebi. Za varen potek prireditve bodo skrbeli predstavniki organizatorja v vozilih in redarji. Priporočljivo je nošenje čelade, za otroke je obvezna.
Varno in srečno vožnjo ter veliko športnega duha!
www.btc-city.com

brezplačno ga prejemajo vsa pomurska gospodinjstva | urednica Veronika Železnik | vsebinska zasnova in oblikovanje Podjetje za informiranje Murska Sobota, d. d., , Ul. arh. Novaka 13, Murska Sobota | izdajatelj BTC, d. d., Šmartinska 152, Ljubljana | naklada 32.700 | tisk Delo – tisk časopisov in revij, d. d., Ljubljana | distribucija Pošta Slovenije

Pred nami je spet Festival nakupov in zabave, ki nam bo ponudil kot vedno doslej veliko zanimivega dogajanja in nakupe po ugodnih cenah.
Naši trgovci so namreč obiskovalcem prav za ta dan pripravili popuste
ter akcije za svoje izdelke in storitve, ki jih ponujajo. Nekaj srečnežev bo
v prihodnje nakupovalo kar zastonj, saj bomo v soboto, 25. maja, ob
11. uri izžrebali nagrajence Velike nagradne igre, ki je potekala v BTC
Cityju. Festival nakupov in zabave bo festival v pravem pomenu besede.
Dopoldansko žrebanje bodo popestrili Manca Špik, promocije in degustacije, otroci pa bodo imeli ta dan brezplačen vstop v igralnico, kjer
bodo čarovniška predstava in razne delavnice, obiskala pa jih bo tudi
miška Miki. Vsi, željni glasbe in plesa, ste zvečer ob 21. uri vabljeni v
Kegl City, kjer bo nastopila priznana hrvaška glasbenica Minea.

Mednarodno srečanje
starodobnih vojaških
vozil 1. junija 2013 ob 9. uri

Nova prodajalna
Benetton v BTC Cityju
Zadnje dni aprila je odprlo podjetje Rebel novo prodajalno
Benetton v našem centru.
100

Modna, barvita, sveža ponudba oblačil Benetton za vso družino in
kolekcija oblačil Sisley sta popestrili celotno ponudbo našega centra.
95
Vabimo vas, da si ogledate sodobno opremljeno prodajalno in
kolekcijo oblačil Benetton in Sisley, ki zadovoljijo
še tako zahtevnega kupca.

75pomladno-poletno

Živahne barve, modni kroji, prijetni, največkrat naravni materiali,
25ki se enostavno vzdržujejo, so značilnost kolekcij Benetton.
5
0

Pri izbiri vam bodo svetovale strokovno usposobljene prodajalke,
ki vam bodo na osnovi vaših želj pomagale izbrati najprimernejše
oblačilo ali modni dodatek za vas.
Kolektiv prodajalne Benetton
se veseli vašega obiska!

oglas 91 x 134mm
17. maj 2013 16:00:06

že 20 let!

Obiščite prenovljeno trgovino

Za vse, ki ste drzni in zelite biti nekaj posebnega.

Big Bang Murska Sobota.

Navdušili vas bomo z osveženimi
nakupovalnimi kotički, širokim izborom
izdelkov zabavne elektronike, računalništva,
bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov
ter s strokovnim svetovanjem.

Big Bang, d.o.o. | Šmartinska 152, Ljubljana | Tel: 02 538 20 00 | Tiskarske napake niso
izključene.

oglasnik

Festival nakupov
in zabave
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TUC

Pomlad klice!

13990
Trajno ugodna cena

TUC Akcija

9450

-40%

Akcija
-25%

Trajno ugodna cena

Nosilec za vrečke za iztrebke
Eleganto - Flamingo
Akcijska cena: 3,29 €
Redna cena: 5,49 €
Art: 24776

Transporter Atlas car 100 in Maxi

Potovalna steklenica Nobby 250,
500 in 750 ml
Akcijska cena od: 1,49 €
Redna cena od: 1,99 €
Art: 19091, 19092, 19093

Art: 6450, 9890

2190

Akcija

Redna cena

-33%

Akcija
-25%

Zložljiva potovalna posoda
iz gume Ferplast

Avtomobilski varnostni
pas in oprsnica za psa
Povodci za tek - Hurtta

Akcijska cena od: 7,36 €
Redna cena od: 10,99 €
Art: 17986, 25136

Art: 25052, 24034, 25051

Akcijska cena od: 7,13 €
Redna cena od: 9,50 €
Art: 10994, 10995, 10996, 11042

Tanka poletna
oblačila - Croci

Akcija

Do odprodaje zalog!

-30%

POPUST -30 %
Art: 23016, 23010, 23005, 22999

Ponudba velja do 30.6.2013. 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.

1po5p%
ust

Pokrovitelj nagradne križanke:
Trgovina Velana, V – Ambienti, d. o. o.,
Šmartinska c. 52, 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 7. 6. 2013 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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www.btc-city.com

na vse nakupe
na dan FNZ
v Mr.Pet BTC
Murska Sobota!

Akcije, popusti in znižanja se izključujejo. Ugodnost velja v poslovalnici Mr.Pet BTC Murska Sobota.
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BTC City Murska Sobota, 25. maj
www.btc-city.com

www.hervis.si

ja za vzdrževanje in koliko za parkiranje? Kolo je v primerjavi  s tem
skoraj zastonj. Če že ne gre drugače, za začetek razmislite vsaj o
tem, da kolo uporabljate v toplejših
mesecih ali pa namesto drugega
avtomobila v družini.
Razlogov za kolesarjenje je ogromno, tako da se že danes odpravite na kratko vožnjo. S seboj vzemite samo vodo in dobro voljo.
Morda niste vedeli

S toplejšimi dnevi naše ceste in ulice preplavijo kolesarji. Lahko bi jih
bilo še mnogo več, saj je kolesarjenje zelo priročno kot način prevoza v službo, poleg tega pa tudi koristno za vaše telo. Mogoče ste še
vedno v dvomih, se vam ne ljubi
očistiti kolesa in napolniti zračnic?
Našteli bomo nekaj tehtnih razlogov, s katerimi vas bomo prepričali.
Do vašega delovnega mesta je
manj kot deset kilometrov? V jutranjih in popoldanskih konicah boste v mestu gotovo hitrejši od avtomobilov. Da o iskanju parkirišča in
plačevanju parkirnine niti ne govo-

rimo. Ko se popoldne vrnete domov, si lahko  nasmejani rečete:
»Danes sem poskrbel za okolje in
telo.«  Samo s tem kolesarjenjem
ste izpolnili potreben dnevni odmerek gibanja. Ženska, ki tehta 60 kilogramov, lahko ob lagodnem kolesarjenju s hitrostjo 20 km/h v eni
uri izgubi tudi do 500 kalorij. Sami
si seštejte, koliko kalorij bi porabili v enem tednu, če bi do delovnega mesta in domov kolesarili. Po
zadnjih študijah konstantno kolesarjenje izboljša raven energije za do
20 odstotkov ter zmanjša slabost in
utrujenost do 65 odstotkov.

Privoščite si
zdrav spanec
po akcijskih
cenah!

Kolesarjenje preverjeno pomaga
pri premagovanju stresa. Ne glede
na to, ali kolo uporabljate kot športni pripomoček ali kot prevozno
sredstvo, boste na želeno mesto
prispeli sproščeni, bolj zadovoljni s
sabo in  svetom ter nabiti z energijo. Lahko je zelo zabavno, sploh če
se na izlet odpravi manjša družba
ali družina. Se ustavite za piknik na
jasi, se vozite po osamljenih poteh,
kamor avtomobili ne morejo ali ne
smejo, si ogledujete naravo? Vse to
vam prinaša nepozabne trenutke.
Ste kdaj pomislili, koliko denarja
porabite za gorivo, koliko denar-

Na š a

Tour de France je najprestižnejša in svetovno najbolj znana cestna kolesarska dirka. Elitne kolesarske ekipe in kolesarji se vsako
leto zberejo v juliju, kjer se tri tedne merijo na eni od najtežjih preizkušenj kolesarstva. Tour de France so prvič priredili že leta 1903
in od takrat  je bila dirka na sporedu vsako leto, z izjemo obdobja
obeh svetovnih vojn. Do leta 2012
je bil tako organiziran že 99-krat.
Oktobra 2012 je Mednarodna kolesarska zveza odvzela Lanceu
Armstrongu rekordih sedem zmag
zaradi dopinga, zato je dirka med
letoma 1999 in 2005 brez skupnega zmagovalca.

KUPON
Dimenzija:

i kat

eg or

14.99

iji .

44.99

19.99
CYGNUS RACER II

otroški rolerji I udoben in lahek notranji čevelj I
praktično in hitro zapenjanje I ABEC 5 ležaji

COBRA

kolesarska čelada

369.99

199.99

Izrežite tukaj!

Brisače so na voljo v
naslednjih barvah:
bež, peščeno-rjavi,
rjavo-rožnati,
zeleni in vijolični.

mezn

otroška kolesarska čelada

5,22 €
9,77 €

Šifra kupona: NAPOLI65

posa

EM900

Redna cena: Akcijska cena:

50x100 cm 14,90 €

ena v

34.99

-65
popust

70x140 cm 27,90 €

žja c

49.99

%

KOPALNIŠKE
BRISAČE
NAPOLI NATUR

n a jni

Ekskluzivno v času FNZ
Ležišča že od 120,00 €
Odeje že od 39,90 €
Vzglavniki že od 13,90€
Napenjalne rjuhe že od 12,90 €
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Kupon lahko uveljavljate z oddajo naročila na
telefonski številki 03 757 14 40 ali ga izrežite
in prinesite v Spalne studie Vitapur-Hitex po
Sloveniji.

CROSS RIDER

moško ali žensko treking kolo I 21 prestav I Hi Ten okvir I vzmetene vilice HL CH-120E I Shimano Tourney TX55/TX51 oprema

Veljavnost kupona do 31. 5. 2013. Popusti in različne akcije
se med sabo ne seštevajo.

www.btc-city.com
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Ponudba velja do razprodaje zalog v trgovini Hervis BTC Murska Sobota. Na izdelke označene s 1. ceno ni možno uveljavljati dodatnih popustov.

Lepota kolesarjenja

29.99

Amsterdam slovi kot kolesarska prestolnica Evrope, saj kar 40 odstotkov vsega mestnega prometa poteka na dveh kolesih.

www.btc-city.com
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www.btc-city.com

