Naši trgovci in partnerji bodo namreč ta dan pripravili popuste ter
akcije za svoje izdelke in storitve.

Dino prvič obišče cirkus. Tam bo
spoznal zabavnega klovna, ki
žonglira, zvija balone, čara in
izvaja spretnosti s krožniki.

Prav tako bomo ta dan sklenili veliko nagradno igro, saj bomo izžrebali
več nagrad v obliki vrednostnih bonov, ki jih boste lahko porabili po
svoji želji. Glavna nagrada je bon v vrednosti 1000 €.

Dino zvedavo opazuje klovnove
spretnosti, nato pa se odloči, da se
pridruži cirkuški zabavi tudi on.

Dopoldansko žrebanje, ki se bo začelo ob 10.30, bomo popestrili z
nastopom glasbene skupine Veseli svatje in pokazali najnovejše trende
na modni reviji. Na svoj račun bodo prišli tudi otroci, v otroško igralnico
Beti in Cej bo ves dan  prost vstop, ob 17. uri  pa vas vabimo na otroško
predstavo.

Pridite in si oglejte, kako mu bodo
šle od rok cirkuške spretnosti J!

Pred nekaj tedni je v našem nakupovalnem središču odprla svoja vrata
nova trgovina Street One, ki je dopolnila ponudbo trgovine Cecil. Poleg
teh dveh programov ponujajo še perilo znamke Skiny.
Pri nas pa je odslej tudi trgovina Bottega Verde s kozmetičnimi izdelki.
Že zdaj vam ponujamo vabljive nakupe in aktivnosti, ki jih nenehno
dopolnjujemo z novimi vsebinami.
Vabljeni v BTC City Murska Sobota!

24. maj – konec
nagradne igre
V soboto, 24. maja, vabljeni na osrednjo prireditev na Festivalu
nakupov in zabave, ki se bo začela ob 10.30.
Začeli bomo z modno revijo, na kateri bodo manekenke in manekeni
predstavili modne smernice za pomlad in poletje. Za zabavo bo poskrbel
ansambel Veseli svatje. Prireditev bomo sklenili z žrebanjem nagrad velike
nagradne igre in 13 obiskovalcev bo postalo srečnih dobitnikov nagrad.
Pridružite se nam, se poveselite in mogoče boste prav vi srečen dobitnik
glavne nagrade – 1000 €.

Po predstavi bomo z Dinom še
zapeli in zaplesali ter se naučili
njegovo pesmico Dinozavrov ples.

8. kolesarski
maraton BTCiklin
v soboto, 7. junija 2014
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.

Pravila kolesarskega maratona

Nagrajenci nagradne križanke, objavljene
v Oglasniku BTC CITYJA Murska Sobota marca 2014,
pokrovitelja Cvetličarne Florjana,
Jožica Horvat, s. p., Murska Sobota
1. nagrada: lončnica v vrednosti 15 €, Štefka Graber, Gornja Radgona
2. nagrada: lončnica v vrednosti 15 €, Brigita Horvat, Murska Sobota
3. nagrada: lončnica v vrednosti 15 €, Marina Huber, Rogašovci
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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

Spet prihaja že tradicionalni pomladni Festival nakupov in zabave,
ki bo ponujal tako kot vedno doslej veliko zanimivega dogajanja in
nakupe po ugodnih cenah.

DINO in cirkuške
vragolije: sobota,
24. 5. 2014, ob 17. uri

NOVO V BTC CITYJU
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OTVORITVENA PROMOCIJA -50%
na vse izdelke in čudovito darilo

ČILI BAR

Klement, d. o. o., PE dnevni bar Čili, Nemčavci 1 D, Murska Sobota

Odprtje v petek, 23. 5. 2014
Lokacija BIVŠI KEGL CITY

oglasnik

Pomladni Festival
nakupov in zabave
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629,99

ZOO MARKET

PAL MEDIA

Akvarij polepša in obogati
dom, vendar njegovo
vzdrževanje zahteva
skrbnega gospodarja,
ki mora upoštevati pravila
sodobne akvaristike.
Ni dovolj vedeti, da
akvarijske ribe potrebujejo
dovolj prostora, vodo
z zahtevanimi parametri
ter ustrezno in kakovostno
hrano. Svetujemo, da se
o vsem potrebnem poučite
iz kar obsežne literature in
v akvaristični prodajalni.
Potem bo odločitev za
nakup akvarija v trgovini
ZOO MARKET prava,
njegovo vzdrževanje pa
užitek. V trgovini ZOO
MARKET najdete še hišne
ljubljenčke, zajce, ptice
in hrčke.

213,99

X7.1 IPERESPRESSO*

Irobot ROOMBA

Sistem Iperespresso odlikuje
priprava izvrstne italijanske kave.
Skrivnost je v kapsuli, ki omogoča
pripravo kave z bogato aromo
in neverjetno kremo. S pomočjo
penilca pa si lahko pripravite pravi
italijanski kapučino.

Celotna učinkovitost sesanja z revolucionarno tehnologijo
čiščenja AeroForce povečana za 50 %. Do 5-krat večjo moč
sesanja dopolnjujejo nove gumijaste krtače, ki učinkovito zbirajo
prah, grobo in zelo fino umazanijo z vseh vrst tal in preprog.
Ponaša se tudi s tišjim delovanjem, z baterijo XLife, dvojno zmogljivostjo
zbirnega koša ali polnilno postajo z vgrajenim vmesnikom. Primeren
tudi za domove s hišnimi ljubljenčki.

VELANA

ALI STE VEDELI?

Če živite v hiši s
prostornim dvoriščem,
ste skrben gospodar in
imate ob tem še veliko
prostega časa, je lahko
prijetna osvežitev tudi
manjši ribnik.

Konopljina tkanina – odlična
izbira za vaš vzglavnik
VITAPUR

Vzglavnik Cannabia Soft
– vzglavnik s konopljinimi vlakni
PROMOCIJSKA CENA: 19,90 €

Zavese in dodatki prinašajo domu toplino in prijetno
počutje, izražajo vaš osebni stil, ki dopolnjuje pohištvo in
notranjo opremo, predvsem pa polepšajo prostor.
V prodajalni zaves Velana skušamo stranki ustreči tako
z raznoliko ponudbo modnih in klasičnih materialov kot
z neomejenimi možnostmi oblikovanja končne podobe
izbrane tkanine, ki je lahko plod vaših idej ali naših izkušenj.
Vabimo vas, da nas obiščete ali se odločite za brezplačno
svetovanje na domu ter skupaj z nami dodate prostoru
končno podobo prijetnega doma. Več na: www.velana.si.

Industrijska konoplja je ena izmed najbolj uporabnih in priročnih rastlin na
svetu. Uporabljajo jo pri izdelavi papirja, v tekstilni in gradbeni industriji,
medicini, zelo priljubljena je tudi v kulinariki. Konopljina vlakna so namreč
prijazna naravi in zdravju, saj tkanine iz konoplje niso toksične ter so
biorazgradljive in obnovljive.
Prav zaradi teh lastnosti so se pri Vitapurju, znanem slovenskem ponudniku
kakovostnega posteljnega programa, odločili za razvoj vzglavnika s
konopljino tkanino, saj ohranja občutek svežine, je naravno odporna proti
plesni in mikrobom, je trpežna in ima dolgo življenjsko dobo, s starostjo
pa postaja mehkejša, ne da bi pri tem izgubila svoje pozitivne lastnosti.
Tkanina s konopljinimi vlakni je zelo zračna in učinkovito odvaja odvečno
vlago, s čimer je vzglavnik v kombinaciji z ekstremno mehkim polnilom
odlična rešitev za kakovostno spanje.

SALON
CREATINA

Več informacij: www.vitapur.si
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MODERNE
IN KLASIČNE
PREPROGE

V Salonu Creatina sledijo modnim smernicam in poskušajo polepšati vaš
dom, hkrati pa vam olajšati vsakodnevno življenje. V Salonu Creatina
imajo preproge, izdelane iz vrhunskih umetnih in naravnih materialov.
Zaradi svoje strukture in posebne obdelave materialov, in ker so narejene
s preciznimi računalniško vodenimi stroji, imajo preproge veliko odličnih
lastnosti, med drugim obstojnost barv, antistatičnost, vodoodbojnost ter
odpornost proti moljem in pršicam. S preprogo iz Salona Creatina
bo vaš dom udoben in lep. In še ugodnost – v mesecu maju dajejo
kar do 50 % popusta ob nakupu katere koli preproge.
www.btc-city.com

www.hervis.si
Ponudba velja od 21. 5. 2014
do razprodaje zalog.
Na izdelke označene s 1.CENO ni možno
uveljavljati dodatnih popustov.

www.mrpet.si

959

Hladilna blazina za pse in
mačke Fresk
Na voljo v 2 velikostih 40 x 50 cm in
90 x 50 cm.

redna cena 13,90

Art: 26438, 26439

-31%

499.99

1799

399.99

redna cena 25,90

-31%
Priboljški
Starsnack
Nobby, 500g
Art: 16950, 17914, 17915,
19434, 19435, 23575

399
redna cena 6,90

-42%

Prodac Pondstics
in Prodac Pondstics
Colour 5kg
Art: 12593, 23068

2265
že od

redna cena od 33,80

-33%

Trainer Natural 12,5kg
Na voljo okusi: Govedina
z rižem in ginseng,
Piščanec z rižem in aloa,
Pršut z rižem in matični
mleček, Govedina z rižem
in ginseng, Piščanec z
rižem in aloa, Pršut z rižem
in matični mleček

3299
redna cena od 36,59

do -12%

Art: 19386, 15902, 25706, 22771, 15896, 26328

Mokra hrana Sushi cat 70g, vsi okusi
in Sushi Dog, 156g vsi okusi
Art: 25269, 25268, 25267, 25266,
25265, 25264, 25127, 25126, 25125, 25124, 25123, 25122, 25121,
25120, 25119, 25118, 25117

119

079

-20%

-20%

redna cena 1,49

redna cena 0,99

Akcija velja do 31.5.2014 oz. do razprodaje zalog. Akcije, popusti in znižanja se med seboj izključujejo.
Izdajatelj: Mimaja d.o.o., Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana.

BTCVodnikMSMaj2014.indd 1

19.99

15.5.2014 10:20:40

KTM

gorsko kolo |
Alu 6061 okvir | 24 prestav|
Suntour SF 14 NEX 700C vilice |
Shimano Alivio | ST-EF oprema |
Tektro 837 – V-Brake zavore

19.99
moške ali ženske kolesarske hlače

44.99

12.99

Pokrovitelj nagradne križanke je:
Ko tekne bio, d. o. o., Ulica Daneta
Šumenjaka 7, 9000 Murska Sobota
1. nagrada: darilni bon v vrednosti 20 €
2. nagrada: arašidovo olje, 0,5 l
3. nagrada: konopljina moka + namaz jagoda-vanilja
Geslo nagradne križanke pošljite na dopisnici do 6. 6. 2014
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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COBRA

kolesarska čelada | nastavljiva velikost

moška ali ženska kolesarska majica

www.btc-city.com
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