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ZA VSAKOGAR NEKAJ

Obiščite T-shop v novomeškem BTC-ju.

JOE&LUCA

Nova 
jesenska 
oblačila v 
industrijski 
trgovini 
Joe & Luca 
v BTC Novo 
mesto

Imate težave z 
računalnikom ali tablico? 
Oglasite se v T-shopu, 
kjer vam bomo z veseljem 
pomagali pri vaših 
neprijetnostih. Nudimo vam 
ažurne storitve pri servisnih 
storitvah, v trgovini pa si 
lahko ogledate širok izbor 
artiklov, na katerih popust 

znaša tudi do 30 %
Pri nas lahko preprosto 
naročite skorajda 
kakršnokoli tehnično 
opremo, ki vam jo v 
najkrajšem roku dobavimo.
Nudimo hiter in zanesljiv 
servis računalniške opreme, 
kot so prenosni, tablični ter 
namizni računalniki.



AKCIJA VELJA OD 19. 10. 2018 DO 20. 10. 2018.
POPUST SE OBRAČUNA PRI BLAGAJNI.

NA VSA NE ZNIŽANA
OBLAČILA

-10%
 Izdajatelj: M

im
aja d.o.o., Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana. Akcija velja od 1.10 do 31.10.2018. Zaloge po poslovalnicah se lahko razlikujejo. 

www.mrpet.si

Jesen v Mr.Petu

Krtača gumi rokavica
čistilni robčki

Akcija

-15%

Redna cena: 4,49

Šamponi Beeztees
krtače za česanje

velika izbira

dežnih plaščk
ov

Akcija

-15%

Redna cena od: 4,99

Akcija

-15%

Redna cena od: 5,19

Akcija

-20%

Redna cena: 2,99

ZA LEPŠ I  DAN

CVETLIČARNA
Bliža se 1. NOVEMBER

V naši pestri ponudbi lahko 
izbirate med:
• suhimi aranžmaji
•  kombiniranimi  

(suho in sveže)
• aranžmaji po vaši želji
• svečami

Ne spreglejte - aranžmaji  
že od 20 €.

Pri naročilu aranžmajev do  
19. oktobra 2018 vam  
nudimo 20% popusta.
Vabljeni!



ZA LEPŠ I  DAN NE KAJ  ZA  VAS

PREPROGE

-50do %

E V K A L I P T U S

Na modele preteklih sezon 
popusti do -50%
Tel. 059 015 679

V času akcije 18., 19. in 20. oktobra 
vam nudimo 20% popust na vso novo 
kolekcijo obutve CICIBAN, SUPERFIT, 

ARA, LEGERO in GABOR.

NOVA  
KO L E KC I J A

UGODNI POPUSTI
od -20% do -50%

BTC, Novo mesto
Trgovina Oba



NE KAJ  ZA  VAS

BTC CITY NOVO MESTO

DANEX ART 

CELOLETNI POPUSTI 
NA VSE IZDELKE.  

ŠTOF  

POPUST NA 
DOLOČENO 
METRAŽNO 

BLAGO

-% 

-  Sprejemanje čestitk, osmrtnic, zahval 
 in malih oglasov,
-  Prodaja novih in rabljenih inštrumentov, 

prodaja cd plošč, dvd-jev,  knjig in raznih 
priročnikov

-  Fotokopiranje in vezava
Vse informacije lahko dobite na: Tel.: 07 33 22 000, 051 301 040 
E-pošta: sracje.gnezdo@siol.net

STUDIO ZORA, nega telesa

Oblikujte svoje telo in si privoščite nekaj zase v 
prijetno urejenem studiu, kjer vas razvajamo z 
novimi storitvami in ugodnimi cenami. Pri nas 
si lahko privoščite: kavitacijo, radiofrekvenco, 
lipolaser, strojno limfno drenažo, IPL+RF lasersko 
trajno odstranjevanje dlačic, depilacijo z voskom, 
več vrst masaž (klasično, indijsko, de stress, 
masažo z vulkanskimi kamni), jade lifting, manikuro 
in gel lak. Na voljo imamo tudi darilne bone.

S tem kuponom vam nudimo 10 % popust za 
en tretma storitve po izbiri ali 30 % popust 
ob nakupu štirih tretmajev storitve po izbiri. 
Kupon je vnovčljiv do konca leta 2014!

SRAČJE 
GNEZDO

V Sračjem gnezdu sprejemamo čestitke, oglase, 
osmrtnice in zahvale. V ponudbi imamo CD-
je, DVD-je, pisala Stabilo, pisarniški material, 
zvezke, knjige in priročnike, nova in rabljena 
glasbila, stojala za glasbila, kable za el. kitare in 
mikrofone, fotokopiranje, skeniranje in vezavo …
Za informacije nas lahko pokličete na:  
07/ 33 22 000, 051/ 301 040 ali nam pišete na: 
sracje.gnezdo@siol.net

12.80€

BTC CITY NOVO MESTO

www.zlatarna-aura.si
www.porocni-prstani.biz
NOVO MESTO: Glavni trg 19 • Glavni trg 1 (Zlatarna Karat) 
Ljubljanska 27 (BTC)•ČRNOMELJ: Zadružna 33

 07/ 30 66 950

Pomlad je najbolj priljubljena sezona za poroko. Topli in sončni dnevi so 
kot nalašč za poroko na prostem, pika na i vajine poroke pa bosta prav 
posebna prstana, ki ju bomo za vas izdelali v naši zlatarski delavnici.

www.zlatarna-aura.si
www.porocni-prstani.biz
NOVO MESTO: Glavni trg 19 • Glavni trg 1 (Zlatarna Karat) 
Ljubljanska 27 (BTC)•ČRNOMELJ: Zadružna 33

 07/ 30 66 950

Pomlad je najbolj priljubljena sezona za poroko. Topli in sončni dnevi so 
kot nalašč za poroko na prostem, pika na i vajine poroke pa bosta prav 
posebna prstana, ki ju bomo za vas izdelali v naši zlatarski delavnici.

www.zlatarna-aura.si
www.porocni-prstani.biz
NOVO MESTO: Glavni trg 19 • Glavni trg 1 (Zlatarna Karat) 
Ljubljanska 27 (BTC)•ČRNOMELJ: Zadružna 33

 07/ 30 66 950

Pomlad je najbolj priljubljena sezona za poroko. Topli in sončni dnevi so 
kot nalašč za poroko na prostem, pika na i vajine poroke pa bosta prav 
posebna prstana, ki ju bomo za vas izdelali v naši zlatarski delavnici.

VETERINARSKA AMBULANTA 
BUBA d.o.o. PE NM
T: 059 065 270, M: 051 363 967, www.vet-buba.si

KUPON ZA TRGOVINO 

% POPUSTA 
NA EN IZDELEK
Kupon je unovčljiv enkrat. Kuponi se med seboj ne seštevajo in izključujejo izdelke v 
akciji ali predhodno znižane artikle. Veljavnost kupona do 31.7.2014.

KUPON ZA VETERINARSKO AMBULANTO 

% POPUSTA 
NA IZBRANO STORITEV
Kupon je unovčljiv enkrat in se ne nanaša na cepljenje proti steklini ali na izdajo zdravil. 
Veljavnost kupona do 31.7.2014.

kupon za  

3+1 gratis
na ampule za zunanje 
zajedalce Fypryst in Ataxxa

kupon za  

15% popust
na vse izdelke v trgovini,  
razen na farmacevtske izdelke in izdelke v akciji

(veljavnost kupona do 31. 12. 2018)

(veljavnost kupona do 31. 12. 2018)



ZA VAŠE  UDOBJEZA VSAKOGAR NEKAJ

Ste že 
obiskali 
našo novo 
poslovalnico
Bršljin 

v BTC City 
Novo mesto?

Več na: www.delavska-hranilnica.si

Delavska hranilnica

*akcija velja do 31. 12. 2018

Pridite in izkoristite  
akcijo stanovanjskih  
kreditov z zelo ugodnimi 
obrestnimi merami.

dodatnega popusta pri
nakupu lesenega dela kuhinje

nad 2.500€

dodatno
15% znižanje
na prvi aparat

dodatno
20% znižanje
na drugi cenejši aparat
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Festival
nakupov in

zabave

DARILNI BONI BTC CITY
KO DOBITE KAR SI  
RES, RES, RES ŽELITE.

Darilne bone BTC City lahko kupite 
z gotovino v trgovini Sračje gnezdo, 
Dvorana B, tel.: 07/ 33 22 000.

www.btc-city.com



POPUSTI IN UGODNI NAKUPI 
V ČASU FESTIVALA

BTC CITY VODNIK NOVO MESTO Brezplačni časopis nakupovalnega središča BTC City Novo mesto ODGOVORNA UREDNICA: Vlasta Zupančič VSEBINSKA ZASNOVA, 
OBLIKOVANJE, LEKTORIRANJE: Nicha d.o.o. IZDAJATELJ: BTC d.d., Šmartinska 152, Ljubljana, Enota Novo mesto, Ljubljanska 27, Novo mesto TISK: Tiskarna Delo d.d. NAKLADA: 
24.100 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.

Cvetličarna Cvetnik 20 % popust na vse artikle, razen sveč

Evkaliptus 20 % popust na vso obutev nove kolekcije jesen-zima

GA+kuhinje 150 € dodatnega popusta na leseni del kuhinje
15 % popusta na prvi aparat, 20 % popusta na drugi aparat

Inter diskont 5 % popust pri vsakem nakupu s kartico ID-Inter diskont
10 % popust pri nakupu nad 100 € s kartico ID-Inter diskont
20 % popust na izdelek po izbiri za imetnike ID-Inter diskont

Joe&Luca Nova jesenska oblačila. Za vsak nakup od 18. do 20. 10. 2018, prejmete darilo.

Kafeterija V času Festivala nakupov in zabave strežemo vse kavice iz naše posebne ponudbe 
(Irish, Mocha, kava Kafeterija, idr.) po akcijski ceni 1,50 EUR. Vabljeni.

Kitajski center 10 % popust na vsa ne znižana oblačila

Oba 20 % popust na vse izdelke, na izbrane tudi več

Mana 20 % popust na izdelke iz redne prodaje v Mani

Mr.Pet Dvojni bonusi za vse člane kluba Mr.Pet

Roža bar Pivo točeno Laško, veliko - 1,70 € 
Pivo točeno Laško, malo - 1,40 €
Pivo točeno Heineken, veliko - 1,90 €
Pivo točeno Heineken, malo - 1,50 €
(Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.)

Salon Creatina Od 30 % do 70 % popust na preproge
Od 20 % do 60 % popust na odeje in pregrinjala
30 % popust na rjuhe in posteljne garniture

Sračje gnezdo 30 % popust na izdelke Založbe Sraka

Štof 50 % popust na določene artikle

T-Shop 20 % popust na vse kable
30 % popust na vse servisne storitve

Veterinarska 
ambulanta Buba

20 % popust ob nakupu treh ali več izdelkov
Popust ne velja na izdelke v akciji, na trajno znižane izdelke in na farmacevtske izdelke.

Zlatarna AURA 50 % popust na jeklo Morellato ter ure Timex in Q&Q
40 % popust na določene srebrne izdelke
20 % popust na jeklo Aura Steel
5 % popust na vse poročne prstane
5 % popust na vse ostale izdelke v prodaji

Trgovina Sezam, Žito Masleni rogljiček, 70 g 1+1 - 1,00 €
Kremna rezina, 170 g - 1,35 €


