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365 Do 30-odstotni popust na izdelke.

1001 Dar
20-odstotni popust na vse cene.
Velja tudi za izdelke v akciji. Ne velja za nakup darilnih bonov različnih 
ponudnikov.

7Camicie 50-odstotni popust na drugi, cenejši izdelek.

A1 40 evrov popusta ob vezavi za 24 mesecev.
Velja za nove in obstoječe naročnike.

Adidas
30-odstotni popust.
Velja za ves tekstil in obutev iz kolekcije jesen/zima 2019. Popust se 
obračuna pri blagajni.

Al Capone
Točeno pivo Kozel 0,3 l (svetlo, temno ali mešano): 
1 + 1 gratis.
Minister za zdravje opozarja: Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!

Amadeus 20-odstotni popust. Ne velja za ročna dela.

Art 20-odstotni popust na vse izdelke na temo božiča.
Popusti in akcije se med seboj ne seštevajo.

Baby Center

15-odstotni popust na izdelke z vseh oddelkov po 
rednih cenah.
Popust ne velja za izdelke blagovne znamke Stokke in Bugaboo, Aqua 
Scale in Sophie la Girafe, začetne mlečne formule, plačilo darilnih bonov 
in storitev, izdelke v aktualnih akcijah, klubskih akcijah z bonusi in ostalih 
promocijah ter izdelke s popustom. Velja za blago na zalogi. Popusti in akcije 
se med seboj ne seštevajo. Zaloga po trgovinah je različna, vsi izdelki niso na 
voljo v vseh trgovinah Baby Center.

Bags&More
20-odstotni popust na vso ponudbo.
30-odstotni popust na vse kovčke največje velikosti.

Bambini 20-odstotni popust na vse izdelke.

Bata 30-odstotni popust na kolekcijo jesen-zima 2019.

IME PRODAJALNE/
LOKALA

AKCIJA/UGODNOST/POPUST*

Big Bang

20-odstotni popust na zvočne postaje JBL.
25-odstotni popust na brivnike in urejevalnike Braun.
30-odstotni popust na epilatorje Braun.
30-odstotni popust na izdelke za pripravo hrane Braun.
10-odstotni popust na računalniške igre.
15-odstotni popust na računalniške slušalke, miške in 
tipkovnice Logitech.

Bigg-R 20-odstotni popust na vso novo kolekcijo.

Buzz 20-odstotni popust na vse izdelke po redni ceni.

Biotopic 10-odstotni popust na vse izdelke.

Caffetteria 30-odstotni popust na kuhano vino in gin tonik.
Minister za zdravje opozarja: Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!

Calzedonia 20-odstotni popust.
Popusti in akcije se med seboj ne seštevajo.

CCC 20-odstotni popust na vse izdelke.
Popusti in akcije se med seboj ne seštevajo. 

Champion 25-odstotni popust na blagovno znamko Champion.

Comma 20-odstotni popust na vse izdelke.

Cvetličarna Park 30-odstotni popust na aranžiranje.

Čokoladni atelje 
Dobnik

25-odstotni popust na vso ponudbo.

dm
20-odstotni popust na nakup.
Aktivnosti ni mogoče uveljaviti v kombinaciji z ostalimi popusti in 
promocijskimi aktivnostmi v prodajalni dm.

Dress your phone 20-odstotni popust na vso dodatno opremo.

Ecco 20-odstotni popust na vso obutev in usnjeno galanterijo.
Popusti in akcije se med seboj ne seštevajo.

POPUSTI IN AKCIJE VELJAJO V PETEK, 22. 11. 2019, OD 20. DO 24. URE V EUROPARKU MARIBOR

Sodelujoče prodajalne in lokali na
LATE NIGHT SHOPPINGU (POLNI NOČI POPUSTOV)
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seboj ne seštevajo ter se izključujejo. Veljajo do odprodaje zalog. Popust se obračuna pri blagajni. Opravičujemo se za morebitne napake v besedilu.
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Estela – prodajalna 
in frizerski salon

30-odstotni popust na vso kozmetiko.
Popusti in akcije se med seboj ne seštevajo.

Frizerski salon 
Simple

30-odstotni popust na fen frizuro.

Galileo 1 + 1 gratis na vse izdelke.
Kupec plača dražji izdelek, cenejši izdelek je brezplačen.

Gameplay
30-odstotni popust na vse video igre.
50-odstotni popust na določene figure Funko POP.
50 evrov popusta na igralne konzole Sony PlayStation.

Geox
20-odstotni popust na označene izdelke iz kolekcije 
jesen-zima 2019.

Hartis 30-odstotni popust na vso ponudbo.
Pri izdelkih, ki so že v akciji, se upošteva večji popust.

Hervis
20-odstotni popust na nakup.
Ne velja za izdelke, označene s 1. in vip ceno, športne ure, izdelke iz letaka 
ter pri nakupu darilnih bonov. Akcije in popusti se med seboj ne seštevajo.

Humanic
20-odstotni popust na vso ponudbo.
Ne velja ob nakupu vrednostnih kartic. Popusti in akcije se med seboj ne 
seštevajo.

Idexe 20-odstotni popust na vso kolekcijo.

Informacijska 
pisarna Europarka

Darilo ob nakupu darilnih bonov Desetak.

Insa fotokopirnica
50-odstotni popust na vse že izdelane broške na tabli, 
30-odstotni popust na vsa naročila brošk.

InŠtant Foto
50-odstotni popust na izdelavo fotografij za 
dokumente.
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Intimissimi 20-odstotni popust.
Popusti in akcije se med seboj ne seštevajo.

Jones
20 evrov popusta ob nakupu nad 100 evrov,
40 evrov popusta ob nakupu nad 200 evrov,
60 evrov popusta ob nakupu nad 300 evrov itd.

L'Occitane
10-odstotni popust na celoten nakup.
20-odstotni popust ob nakupu nad 50 evrov.
Popusti in akcije se med seboj ne seštevajo. Ne velja za pravne osebe.

Lekarna Europark 20-odstotni popust na kozmetiko Nuxe in Bio Beaute.
Obratovalni čas lekarne je do 22. ure.

Levi's
15-odstotni popust na drugi kupljeni izdelek,
20-odstotni popust na tretji kupljeni izdelek.

Lisca
20-odstotni popust na vse izdelke, razen na izdelke v 
akciji.
Popusti se med seboj ne seštevajo.

Luna 20-odstotni popust na vse modele iz nove kolekcije.

Mass
20-odstotni popust na vse.
Obračuna se pri plačilu pri blagajni. Popusti in akcije se med seboj ne 
seštevajo.

McDonald's
Ob nakupu hrane prejmete kupon za gazirano pijačo 
(0,25 l).

Mladinska knjiga

40-odstotni popust na igrače BS,
30-odstotni popust na kolekcijo Pepe Jeans,
30- do 50-odstotni popust na nahrbtnike in šolske 
torbe.

Müller drogerija
10-odstotni popust na celoten nakup.
Ne velja za začetna mleka/formule za dojenčke, knjige, darilne kartice, 
tablice, igralne konzole/VR očala, foto storitve ter ostale izdelke z 
zavezujočo prodajno ceno.
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New Yorker Velika izbira znižanih izdelkov.

Office Shoes Do 40-odstotni popust.

Optika Morela
15-odstotni popust na korekcijska očala.
Na izbrana sončna očala 10- do 50-odstotni popust.

Okaidi Do 50-odstotni popust na označene izdelke.

Orsay
20-odstotni popust na vso kolekcijo.
Ne velja za izdelke z obešanko »Special price« in že znižane izdelke. 
Popust lahko dobijo vsi novi in stari člani kluba.

Palmers
20-odstotni popust na izdelke, ki niso v akciji.
Ne velja za izdelke iz kolekcije Basic in darilne kovance. Popusti in akcije se 
med seboj ne seštevajo.

Parfois 20-odstotni popust na kolekcijo jesen-zima 2019.
Popusti in akcije se med seboj ne seštevajo.

Pepe Jeans
20-odstotni popust na vso kolekcijo.
30-odstotni popust na določeno obutev.
Popusti se med seboj ne seštevajo.

Premium Pet 
Boutique

20-odstotni popust.
Velja za vso opremo in vse živali.

Princess
10-odstotni popust na vso novo kolekcijo,
30-odstotni popust na določene izdelke.

Promod 20-odstotni popust pri nakupu dveh ali več izdelkov.

Restavracija 
Interspar

50-odstotni popust na vse jedi po 20. uri s SPAR plus 
kartico.
Obračuna se pri blagajni. Popusti se med seboj ne seštevajo z drugimi popusti 
in kuponi. Popust velja za imetnike SPAR plus kartice samo v petek, 22. 11. 
2019, od 20. do 24. ure. Hrano nudijo do 23. ure, bar je odprt do 24. ure.
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Samsonite

20-odstotni popust na vso ponudbo (Samsonite, 
Calvin Klein, American Tourister ipd.). 
30-odstotni popust na izbrane izdelke (ženske 
poslovne torbe Samsonite in kolekcije kovčkov 
Samsonite Flux).

Sanolabor 10-odstotni popust.
Ne velja za zdravila in medicinske pripomočke.

Sensilab
50-odstotni popust ob nakupu treh izdelkov.
Nudijo brezplačne meritve Sensilab Vital.

Simple Barber Shop 30-odstotni popust na urejanje brade.

Socks 20-odstotni popust na celoten nakup.

s.Oliver in 
s.Oliver Black Label

20-odstotni popust na vse izdelke.
Popust se obračuna pri blagajni.

s.Oliver otroška 
prodajalna

20-odstotni popust na vse izdelke.
Obračuna se pri blagajni.

Spalni studio 
Vitapur Hitex

Dodatni 10-odstotni popust na ležišča, odeje, 
vzglavnike, posteljnino, posodo, brisače in kovčke.

Sportina
30-odstotni popust na kolekcijo jesen-zima 2019.
Ne velja za izdelke blagovne znamke Parfois. Popusti in akcije se med seboj 
ne seštevajo.

Sten Time
20-odstotni popust na celotno ponudbo ur in nakita,
30-odstotni popust na določene blagovne znamke ur.

Sten Time Exclusive
20-odstotni popust na celotno ponudbo ur in nakita,
30-odstotni popust na določene blagovne znamke ur.

Superdry 30-odstotni popust na kolekcijo jesen-zima 2019.
Popusti in akcije se med seboj ne seštevajo.
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Svet čaja Chai 30-odstotni popust na vse nepakirane čaje.

Swarovski 20-odstotni popust na izbrane izdelke.

T-2

Novi naročniki prejmejo ob vezavi naročniškega 
razmerja za 24 mesecev:
25-odstotni popust za 24 mesecev na osnovno 
paketno ponudbo NET + MOBIL.
25-odstotni popust za 24 mesecev na osnovno 
paketno ponudbo T3, T4, ali TV + TEL in 50-odstotni 
popust za 24 mesecev na programsko shemo po izbiri.
25-odstotni popust za 12 mesecev na osnovno 
paketno ponudbo ORANŽNI START in 50-odstotni 
popust za 12 mesecev na časovne funkcije.
40-odstotni popust za 12 mesecev na osnovno 
paketno ponudbo ORANŽNI OPTIMUM in 50-odstotni 
popust za 12 mesecev na časovne funkcije.
42-odstotni popust za 12 mesecev na osnovno 
paketno ponudbo ORANŽNI DIAMANT in ORANŽNI 
DIAMANT HBO.

Obstoječi naročniki prejmejo ob vezavi naročniškega 
razmerja za 24 mesecev:
20-odstotni popust za 12 mesecev na osnovno 
paketno ponudbo NET + MOBIL, ORANŽNI START, 
ORANŽNI OPTIMUM, ORANŽNI DIAMANT in 
ORANŽNI DIAMANT HBO.
20-odstotni popust za 12 mesecev na osnovno 
paketno ponudbo T3, T4, ali TV + TEL in 50-odstotni 
popust za 12 mesecev na časovne funkcije.
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The Body Shop
15-odstotni popust ob nakupu dveh izdelkov, 
20-odstotni popust ob nakupu treh ali več izdelkov.
Ne velja za izdelke v akciji in nove izdelke.

Turistična agencija 
Relax

5-odstotni popust na dan žena v Biogradu na Moru (6. 
3. 2020). 3-dnevni program z Relax animacijo, glasbo 
v živo in gostom presenečenja.
Za več informacij se pozanimajte v poslovalnici.

Turistična agencija 
Sonček

Bioterme – Mala Nedelja pri Ljutomeru, 20. do 25. 12.
Redna cena za polpenzion: 81 €. Akcijska cena: 46 €. 
Popust: 43-odstotni. Brezplačno za 1. otroka do 12. 
leta in 2. otroka do 4. leta (20. do 30. 12.)

Takos
Cuba libre 1 + 1 gratis. 
Gin tonik 1 + 1 gratis.
Minister za zdravje opozarja: Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!

Tally Weijl
20-odstotni popust na novo kolekcijo ob nakupu 
dveh ali več izdelkov.

Tele Mobiltel 10-odstotni popust na dodatno opremo.

Telekomov center 
Europark Maribor

30-odstotni popust na vso dodatno opremo SBS.

Telemach 1 + 1 gratis na generično dodatno opremo.

Teta Frida
30-odstotni popust na darilni program (pakirane 
izdelke).

Tom Tailor
20-odstotni popust na vse izdelke.
Obračuna se pri blagajni. Popust velja za izdelke, ki niso predhodno znižani 
in označeni z obešanko s popustom ali nalepko akcijska cena. Popusti in 
akcije se med seboj ne seštevajo.
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Tom Tailor Denim
20-odstotni popust na vse izdelke.
Obračuna se pri blagajni. Velja le za izdelke, ki niso predhodno znižani in 
označeni z obešanko s popustom ali nalepko akcijska cena. Popusti in akcije 
se med seboj ne seštevajo.

Tomas Sport 20-odstotni popust na vse izdelke, tudi že znižane.

Triumph 20-odstotni popust.
Ne velja za izdelke v akciji in sezonske popuste.

Un Momento Kos pice 2 + 1 gratis.

Va Bene Caffe Točeno pivo Pilsner Urquell 0,3 l 1 + 1 gratis.
Minister za zdravje opozarja: Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!

XYZ
30-odstotni popust na kolekcijo jesen-zima 2019.
Ne velja za darilne bone, darilne kartice in darilno embalažo. Iz akcije so 
izključene blagovne znamke Ugg, Boss, Dsquared2, Burberry, Elisabetta 
Franchi in Parfois. Popusti in akcije se med seboj ne seštevajo.

Zlatarna Celje 10-odstotni popust pri nakupu zlatega nakita.

Zlatarstvo Tonko 20-odstotni popust na celotno ponudbo.
Ne velja za izdelke v akciji in izdelavo po naročilu.

Žito Masleni rogljič premium 1 + 1 gratis.
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