Magic Berty
z muco Kity
na obisku

21. oktobra bo pri nas spet živahno. Pripravljamo namreč jesenski festival
nakupov in zabave s pestrim spremljajočim programom. Že od 8. ure
vas vabijo naši trgovci in partnerji na posebno ugodne nakupe s popusti,
ki veljajo samo ta dan. Tudi v avlah trgovskega centra boste lahko na
stojnicah obiskali naše partnerje s posebnimi ponudbami in izdelki po
promocijskih cenah.
Ob 11. uri se bo začel zabavni program, v katerem nas bo stari maček
slovenske glasbene scene Tomaž Domicelj zabaval vse dopoldne. Svojo
srečo boste lahko preizkusili tudi na kolesu sreče in si privrteli eno izmed
praktičnih nagrad naših trgovcev. V igralnici Beti in Cej bo za najmlajše
pestro dogajanje od 10. do 12. ure z animatorkami Pisanih mehurčkov,
učnega centra Helen Doron English. Otroci bodo lahko svoje veščine
pokazali tudi v električnih avtomobilčkih. Pred nakupovalnim centrom pa
boste lahko opravljali testne vožnje z novimi avtomobili znamk Hyundai
in BMW avtohiše Meško iz Murske Sobote. Vabijo vas tudi na sejem
rabljenih vozil, žejnih in lačnih vas ne bodo pustili domov. Ob 12. uri pa
še popestritev dogodka z glasbenikom 6pack Čukurom. Popoldne, ob 17.
uri, ponovno pridejo na vrsto najmlajši, vabimo jih na otroško predstavo
Magic Berty z muco Kitty na obisku, kjer se jim bosta pridružila tudi Beti in
Cej. V nadstropju si lahko ogledate stalno razstavo likovnih del ljubiteljskih
slikarjev Slovenije ter razstavo z likovne kolonije Ko zaveje veter čez
prekmursko ravnico.
Stojnice, promocije, degustacije, testne vožnje, kar dva nastopa slovenskih
glasbenikov, zabava v igralnici Beti in Cej, vse to se bo dogajalo čez
dan. Vabimo vas, da naš nakupovalni center obiščete tudi druge dni in se
prepričate o pestri ponudbi in novostih. Obiščite naš center, kjer se vedno
trudimo, da bo vsebina zanimiva za vse generacije in da preživite svoj
prosti čas in čas nakupov sproščeno.
Vabljeni v BTC City Murska Sobota!

Magic Berty je prijazen klovn,
ki ni končal šole za klovne,a
se je naučil čarati. Otrokom
pripoveduje svojo življenjsko
zgodbo od rojstva pa vse do
časa, ko je obiskoval šolo za
klovne in čarodeje, a je seveda
nikoli ni končal.
Otrokom bo skupaj z muco Kity
prikazal različne čarovniške
trike in vragolije.
Na koncu bosta klovn in muca
Kityz otroki zaplesala in se z
njimi fotografirala.

02 515 17 22
02 534 81 70
031 40 34 01
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Na dan Festivala
nakupov in zabave
vam dajemo 10 %
popusta pri nakupu
lončnih krizantem.
Za 1. november,
dan mrtvih,
so pri nas na
voljo mačehe
in krizanteme
v lončkih iz
lastne pridelave,
sprejemamo pa
tudi naročila za
aranžmaje.
Dodatna ponudba
na stojnici pred BTC
Cityjem – vhod A2.

oglasnik 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 SALOMON, d. o. o., Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana - Polje | distribucija Pošta Slovenije

Jesenski festival
nakupov in zabave

NOVO! KMALU Z VAMI
V BTC MURSKA SOBOTA!

Bi se nam želeli
pridružiti kot član
novega kolektiva?
Pišite nam na
picopekms@gmail.
com ali pokličite
051/646 565.
TANTIM d. o. o., Rošpoh – del 21 d, 2000 MARIBOR
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Kužkom vidne igrace
Ste vedeli, da psi svet vidijo v rumeno-modri? Za razliko od ljudi, ki imamo v očesni mrežnici
3 vrste čepkov za prepoznavanje barv, imajo oni le 2 in zato ne zaznavajo nam dobro vidnih
rdečih tonov. Če boste pozorni, boste ugotovili, da so običajno njihove najljubše igračke
prav v modri in rumeni barvi.
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Izdajatelj: Mimaja d.o.o., Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana.
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TRGOVINA

izdelava ključev
prodaja varnostnih
izdelkov
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prodaja pasov
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popravilo čevljev,
usnjene galanterije,
brušenje rezil
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graviranje
v vse materiale

na izdelek po izbiri
Popust
v trgovini
INTERDISKONT
DISKONT- Mursak
- BTC Murska
v soboto,
10. 2017.
Kupon
velja velja
v prodajalni
INTER
SobotaSobota
v soboto,
21. 10.21.2017.
Popusti se ne seštevajo. Upošteva se samo najvišji popust.
S kartico ugodnosti Inter diskont lahko imetnik kartice unovči 1 kupon na 1 izdelek po izbiri.
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Najdete nas v pritličju pri Salonu Creatina.

Daniel Kaučič, s. p., Prešernova ulica 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

MURSKA SOBOTA

www.btc-city.com
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Popusti na določene
modele sončnih očal
tudi do 70% ceneje

PREŠERNOVA CESTA 5
9250 GORNJA RADGONA
P. E. M. SOBOTA
Popusti in akcije se med seboj ne seštevajo.

LED-TV Tesla
32S306BH

179,99 €

!

Čas obdarovanj se je pri nas že začel, ob nakupu
telefona prejemete darilo, samo v mesecu oktobru!

Navigacijska naprava
Garmin Drive 40 LM EU
Diagonala: 10,9 cm, zemljevid srednje Evrope
Vseživljenjska posodobitev zemljevidov

LG K10 4G

Apple iPhone 8

Huawei
P10 Lite

Izkoristite akcijo in prvo
leto za vse pakete Modri
plačujte enotno naročnino le 49,95 €**. Velja za nove
naročnike.

24 x 34,95 €*

**Znižana mesečna naročnina – vsi paketi Modri 49,95 EUR – velja 1 leto za nove
naročnike ob vezavi za 24 mesecev. Po preteku enega leta se začne zaračunavati redna cena izbranega paketa po takrat veljavnem ceniku. Akcijska ponudba velja od 25.
8. do 15. 11. 2017 in se izključuje z akcijsko ponudbo izdelkov in popustom 12 x 10
EUR na izbrani paket Modri ob vezavi z elektriko Telekoma Slovenije. Cene so v EUR z
DDV. Za več informacij o ponudbi, vključno
z možnostjo vezave za 12 mesecev, obiščite
www.telekom.si, Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 041 700
700 oz. 080 8000. Telekom Slovenije, d. d.

Zaščitna stekla
Panzerglass –15 %
Akcija velja do
konca oktobra!

Moč 15 W,
FM radijski
sprejemnik
microSD
in USB vhod
Bluetooth
baterija do
9 ur glasbe

59,99

47,99
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49,99
HOOPS

Moška jakna // različne barve

Moška ali ženska športno-modna obutev

599,99

529,99

1399,00

DODATNIH –20%

DODATNIH –20%

423,99

1119,00

AXOS ROTUS P LA

Sobno kolo // magnetni zavorni sistem
// trening računalnik z 12 programi //
možnost shranjevanja za 4 uporabnike
// 7 funkcij // maksimalna obremenitev
do 130 kg // merilec srčnega utripa
preko senzorjev na ročkah
Ni na voljo v vseh trgovinah.

T 7.0

Vrhunska tekalna steza //
7-palčni zaslon na dotik //
merjenje časa, razdalje,
hitrosti, porabe energije //
ročni senzor

−31%
579,99

FUN LINE

24.99 €
www.btc-city.com

KUPON

399,

Zvočnik OVERMAX
SOUNDBEAT 2.0

POPUSTI!

64,99

DODATNIH –20%

Paketi Modri vam prinašajo vse v enem:
- neomejeno mobilno telefonijo doma in v državah EU-tarife
- brezskrben mobilni prenos podatkov doma in v državah EU-tarife
- možnost priklopa od 1 do 3 mobilnih dodatnih številk
- do 1000 minut fiksne telefonije v vsa slovenska omrežja
- hiter in zanesljiv internet do 100 Mbit/s
- odlično omrežje WiFi za uporabo v vašem domu
- do 258 programov/42 HD

24 x 26,95 €*

*Akcijska cena velja ob sklenitvi oziroma podaljšanju naročniškega razmerja z mobilnimi storitvami Telekoma Slovenije za 24 mesecev z obročnim plačilom kupnine za napravo v 24 enakih zaporednih mesečnih obrokih v znesku 1,50/6,95/26,95/34,95 EUR
(skupaj 36/166,80/646,80/838,80 EUR), ki se zaračunajo na osnovi računa za telekomunikacijske storitve. Velja za vse, ki nimate veljavnega Aneksa št. 20/2013 (za obdobje vezave naročniškega razmerja za 12 ali 24 mesecev) ali veljavnega Dodatka k
pogodbi o sklenitvi naročniškega razmerja v zvezi z nakupom terminalne opreme, sklenjenega z družbo Debitel, d. d., z vezavo naročniškega razmerja 12 ali 24 mesecev in izpolnjujete preostale pogoje akcijskega nakupa naprav. Akcijska cena velja ob sklenitvi oz. podaljšanju naročniškega razmerja s storitvami Mobitel za obdobje vezave 24 mesecev. Velja za vse, ki nimate veljavnega
ali Aneksa UMTS št. 17/2010 ali Aneksa UMTS št. 18/2011 ali Aneksa UMTS št. 19/2012 (vsi za obdobje vezave 24 mesecev) ali
Aneksa št. 20/2013 (za obdobje vezave 12 ali 24 mesecev) ali veljavnega Dodatka k pogodbi o sklenitvi naročniškega razmerja v
zvezi z nakupom terminalne opreme, sklenjenega z družbo Debitel, d. d., z vezavo naročniškega razmerja 12 ali 24 mesecev in izpolnjujete preostale pogoje akcijskega nakupa naprav. Ponudba ne velja za pakete: Paket SOS, Mobilni Internet Brezskrbni, XS, S,
M, L, XL, Mobilni poslovni internet, Enotni paket, Skupaj A, Telemetrija, SIM 2, Druga številka, Avtotelefon, Internet Itak, Enostavni (razen Enostavni 1000, Enostavni 1000 Plus, Enostavni A in Enostavni B), Poslovni Enostavni (razen Poslovni Enostavni 2000),
Penzion 300 Plus, Duet Pop, EnotniD 200, Moj D, Druga številka – Najin D, Data paket. Navedene cene vsebujejo DDV. V akcijski
ponudbi so količine naprav omejene. Več o obročnem odplačilu naprave v Pogojih akcijskega nakupa naprav na www.telekom.si.
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Izberite modro in
prihranite s paketi Modri

Samsung
Galaxy Note 8

24 x 6,95 €*
24 x 1,50 €*

139,99 €

32" / 80 cm HD Ready
Format: 16 : 9
Dinamični kontrast: 100000 : 1
DVB-T/T2/C/S/S2

TUDI N

*Popust velja na označene modele. Dodatnih popustov ni možno uveljavljati. Vsi artikli niso na voljo v vseh poslovalnicah. Simbolične slike.

OPTIKA BRANKO NOVAK, S. P.
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Moško ali žensko cross kolo
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MENJALNIK

Shimano Altus

PRESTAVE

24

OKVIR

Alu

PRI

€
€
0
0
1
5
D
A
N
U
P
U
K
NA
*Kupon je veljaven od www.btc-city.com
18. 10. do 25. 10. 2017.
Ne velja na artikle iz letaka.
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