Sodelujoče prodajalne in lokali na
TEDNU, POLNEMU POPUSTOV
POPUSTI IN AKCIJE VELJAJO OD PONEDELJKA, 19. 10. 2019, DO SOBOTE, 24. 10. 2020

V EUROPARKU MARIBOR

IME PRODAJALNE/LOKALA

AKCIJA/UGODNOST/POPUST*

365

20 % popusta na vse. Popust ne velja na darilne bone.

1001 DAR

- ponedeljek, 19. 10. 2020, 25 % popusta na Beanies instant kave z okusi
- torek, 20. 10. 2020, 25 % popusta na Mason Cash pekače, sklede in druge kuhinjske pripomočke
- sreda, 21. 10. 2020, 25 % popusta na Kilner steklene izdelke za prenašanje hrane, kozarce in steklenice za vlaganje
in še marsikaj
- četrtek, 22. 10. 2020, 25 % popusta na Vigar barvite pripomočke za čiščenje in urejanje doma
- petek, 23. 10. 2020, 25 % popusta na Gefu inovativne kuhinjske pripomočke
- sobota, 24. 10. 2020, 25 % popusta Whittard of Chelsea vroče čokolade, kave in čaji "

7Camicie

20 % popusta na en izdelek,
30 % popusta na dva ali več izdelkov.
Popusti se med seboj izključujejo.

A1 Center Maribor Europark

Brezplačna priključnina na mobilne in fiksne pakete A1. 20 % popusta na dodatno opremo za mobilne telefone.

Adidas shop Maribor

Do 30 % popusta na označene artikle.

Amadeus

15% popusta na vse, razen na unikate izdelke prodajalne AMADEUS.

Akcije in popusti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo.

10 % popusta na izdelke po rednih cenah.

Baby Center

Bags & More

Akcija velja od 19. 10. do odprodaje zalog oziroma najkasneje do 24. 10. 2020 v trgovini Baby Center. Akcija ne velja za izdelke v aktualnih akcijah, klubskih akcijah
z bonusi in ostalih promocijah ter za izdelke s popustom. Popusti se ne seštevajo. Velja za izdelke na zalogi. Popust se obračuna na blagajni. Akcija ne velja ob
nakupu darilnih bonov in kartic ali plačilu storitev.

20 % popusta ob nakupu 2 izdelkov,
30 % popusta ob nakupu 3 izdelkov ali več.
Popusti se ne seštevajo in se obračunajo na blagajni. Velja na vso ponudbo.

Bambini

20 % popusta na vse jakne, vsa smučarska oblačila in vse dodatke (kape in trakovi, šali in tube, rokavice, kravate in
metuljčki, slinčki, pasovi, lasni dodatki).

Big Bang

Plačilo prenosnikov v vrednosti nad 500 € lahko razdelite do 24 obrokov brez obresti.

BIGG-R

15 % popusta na novo kolekcijo.

Biotopic

20 % popusta na vse izdelke Biolux.

Velja na blagovne znamke HP, Asus, Acer in Lenovo.

Akcija ne velja za že znižane izdelke.

*OPOMBE: A
 kcije in popusti veljajo od ponedeljka, 19. 10. 2020, do sobote, 24. 10. 2020 oz. kot navedeno drugače pri posamezni prodajalni ali lokalu. Akcije in popusti
se med 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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Buzz

30 % popusta na vse artikle Adidas po redni ceni.

Calzedonia

10 % popusta na vse izdelke, ki niso v akciji.

CCC

V EUROPARKU MARIBOR

Popust se med seboj ne seštevajo, akcije se izključujejo.

15 % popusta na drugi, cenejši par obutve
ali
30 % popusta na tretji, najcenejši par obutve.
Velja samo za člane CCC Kluba – postani član tudi ti!

Champion

20 % popusta na blagovno znamko Champion.

Comma

15 % popusta na zimske jakne in plašče.

Čajnica Chai

20 % popusta na ves porcelan in keramiko.

Čokoladni atelje Dobnik

Ob nakupu 5 izdelkov je najcenejši gratis.

DM

100 dodatnih točk ob namestitvi nove dm active beauty aplikacije.
Namestite si novo dm active beauty aplikacijo in prejmite kupon za 100 dodatnih točk ob naslednjem nakupu.

Dress your Phone

20 % popust na vsa zaščitna stekla.

Ecco

Do 40 % popusta na izbrane modele.

Europa 92

10 % popusta na drugi kupljen izdelek,
15 % popusta na tretji kupljen izdelek.

Frizerski salon Simple

10 % popusta na vse izdelke.

Galileo

Popusti se med seboj ne seštevajo. Popust se obračuna pri blagajni.

VI IZBIRATE POPUST:
1. izdelek 30 % popusta,
2. izdelek 40 % popusta.
Popusti ne veljajo za ure in del asortimana basic srajce in majice. Akcije in popusti se med seboj ne seštevajo in se izključujejo.

Game Center

30 % popusta na skodelice, kozarce, figure, majice, kape, obeske, denarnice, svetilke, darilne sete in Funko Pop
figurice.
PS4 PRO 1TB + igra THE LAST OF US 2 + igra FIFA 21 po AKCIJSKI CENI 459.99 €.
Možnost plačila tudi do 24 obrokov, Leanpay.

*OPOMBE: A
 kcije in popusti veljajo od ponedeljka, 19. 10. 2020, do sobote, 24. 10. 2020 oz. kot navedeno drugače pri posamezni prodajalni ali lokalu. Akcije in popusti
se med 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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Geox

19. 10. in 20. 10.: 20 % popusta na otroško kolekcijo
21. 10. in 22. 10.: 20 % pupusta na žensko kolekcijo
23. 10. in 24. 10.: 20 % popusta na moško kolekcijo

Hartis

20 % popusta na vse redne cene

Hervis

20 € takojšnega popusta pri nakupu nad 100 €.

Humanic

Dodatnih 30 % popusta na vse že znižane modele.

Idexe'

20 % popusta na celoten nakup, ob nakupu 3 ali več izdelkov.

Insa fotokopirnica

20 % popusta na priponke velikosti 37 mm.

Intimissimi

10 % popusta na vse izdelke, ki niso v akciji.

Jones

20 € popusta ob nakupu nad 100 €.

Lekarna v Europarku

25 % popusta na izdelke znamke Vichy in La Roche Posay. 20 % popusta na izdelke Eucerin.

Levi’s

10 % popusta na drugi,
15 % popusta na tretji kupljen izdelek.

Lisca

20 % popusta na majice Enjoy

L'Occitane

Ne velja na ponudbo iz aktualnega letaka. Akcije in popusti se ne seštevajo.

Akcije se med seboj izključujejo.

Ponudba velja na neznižane izdelke za registrirane stranke. Popust je vnovčljiv ob enkratnem nakupu.

10 % popusta za vsak nakup. 15 % popusta za nakup nad 50 €.
Popust velja od 19.10. do 24. 10. 2020 v trgovini L'Occitane v nakupovalnem središču Europark v Mariboru.
Popusti, akcije in darila se izključujejo. Popusti in druge ugodnosti se ne seštevajo. Akcija ne velja ob nakupu darilne kartice. Akcija ne velja za pravne osebe.

Luna

Dodatnih 15 % popusta na vse.

Mass

Od najmanj 20% do 50% na vse superge in nizko obutev!

Mueller

Popusti in akcije se ne seštevajo. Akcija ne velja za gležnjarje.

40 % popusta na vse izdelke znamke AJAX (popust se obračuna na blagajni)
20 % popusta na vse igrače NADO in HATCHIMALS (popust se obračuna na blagajni)
35 % popusta na čokolade MILKA 87 — 100 g (akcijska cena 0,69 €)
48 % popusta na parfumsko vodo 50 ml CHLOÉ Signature (akcijska cena 49,99 €)
Popust se ne sešteva z ostalimi popusti, akcijami, kuponi.

*OPOMBE: A
 kcije in popusti veljajo od ponedeljka, 19. 10. 2020, do sobote, 24. 10. 2020 oz. kot navedeno drugače pri posamezni prodajalni ali lokalu. Akcije in popusti
se med 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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Office Shoes

Do 30 % popusta na izbrane artikle.

Optika Morela

15 % popusta na korekcijska ali sončna očala.

Orsay

50 % popusta na določene izdelke iz kolekcije jesen/zima 2020.

Palmers

20% na določene izdelke.

Pepe Jeans London

20 % popusta na vso novo kolekcijo.

Premium Pet

20 % popusta na vsa ležišča za pse in mačke.

Princess

10 % popusta na vso novo kolekcijo.
Določeni artikli znižani 30% ali celo na 10€.

Promod

20 % popusta pri nakupu dveh izdelkov

s.Oliver

15 % popusta na ženske in moške zimske jakne in plašče.

s.Oliver Black Label

15 % popusta na ženske in moške zimske jakne in plašče.

Samsonite

30 % popusta na vse kovčke,
do 30 % popusta na izbrane poslovne kolekcije,
20 % popusta na ženske torbice.

Sanolabor

Žrebanje popustov. Vsaka stranka si ob nakupu v prodajalni Sanolabor lahko izžreba popust na naslednji nakup
(25 % popusta na izbran izdelek, 5 % popusta na celoten nakup, 10 % popusta na celoten nakup ali kupon za brez
dobitka).

Sensilab

35 % popusta na posamezen izdelek.

Simple barber shop

10 % popusta na vse izdelke.

Socks

60 % popusta velja na vse otroške hlačne nogavice.

Akcija in popusti se med seboj izključujejo. Popust ne velja na nego obutve. Popust se obračuna na blagajni.

Popusti se ne seštevajo.

*OPOMBE: A
 kcije in popusti veljajo od ponedeljka, 19. 10. 2020, do sobote, 24. 10. 2020 oz. kot navedeno drugače pri posamezni prodajalni ali lokalu. Akcije in popusti
se med 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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Sport Vision

V EUROPARKU MARIBOR

AKCIJA/UGODNOST/POPUST*
Dodatni 20 % popusta na blagovno znamko New Balance in Salomon.
30 % popusta velja na blagovne znamke Mizuno, Asics, Reebok, Puma, Merrel in na izbrana adidas, Nike oblačila in
na Helly Hansen kapucarje in vse jakne.
Do 50 % popusta na izbrana adidas in Nike otroška oblačila, vse nahrbtnike in na Icepeak Softshell jakne.
Do 25 % popusta na Converse.
Velja tudi na določene že znižane artikle. Popusti se obračunjo na blagajni in se ne seštevajo.

20 % popusta za nakup dveh izdelkov ali več

Sportina

Velja na kolekcijo jesen-zima 2020 in kolekcije prejšnjih sezon.
Za nakup dveh izdelkov kolekcije jesen-zima 2020 se obračuna 20-odstotni popust. Za izdelke prejšnjih kolekcij, ki so na popustu do 50 odstotkov, se 20-odstotni
popust upošteva po že obračunanem osnovnem popustu. Obračunamo ga pri blagajni. Akcija ne velja za nakup izdelkov Orsay, Parfois, spodnjega perila, nogavic,
darilnih bonov, darilnih kartic in darilne embalaže. Popusti se ne seštevajo, druge akcije se izključujejo.

20% popusta za nakup dveh izdelkov ali več

Superdry

Velja na kolekcijo jesen-zima 2020 in kolekcije prejšnjih sezon.
Za nakup dveh izdelkov kolekcije jesen-zima 2020 se obračuna 20-odstotni popust. Na izdelke prejšnjih kolekcij, ki so na popustu do 50 odstotkov, se 20-odstotni
popust upošteva po že obračunanem osnovnem popustu. Obračunamo ga pri blagajni. Akcija ne velja za nakup spodnjega perila, nogavic, ur, očal, darilnih bonov,
darilnih kartic in darilne embalaže. Popusti se ne seštevajo, druge akcije se izključujejo.

50% popusta za dve leti na paket Oranžni MIDI, ob vezavi za nova naročniška razmerja.

T-2

Akcija velja ob sklenitvi novega naročniškega razmerja za mobilni paket Oranžni Midi, in sicer le kot samostojno storitev, ter ob vezavi tega razmerja za obdobje 24
mesecev. Popust na osnovno mobilno naročnino mobilnega paketa velja za 24 mesecev, nato pa se obračunava redna cena paketa po vsakokratnem veljavnem
ceniku (redna cena 9,99 EUR). Za mobilne pakete veljajo Pogoji uporabe mobilnih paketov in uporabe enot in politika poštene rabe, dostopni na http://www.t-2.net/
splosni-pogoji-podjetja.
Popusti iz različnih akcij se ne seštevajo. Akcija ne velja za poslovne uporabnike. Akcija velja do preklica. Za več informacij o ponudbi pokličite številko 064 064
064. Vse cene so v EUR in vključujejo DDV."

Tally Weijl

20 % popusta na vse jakne.

Tele Mobiltel

10 % popusta na dodatno opremo.

Telekomov center Maribor Europark

15 % popusta pri nakupu dodatne opreme za mobitele.

Telemach

Brezplačna mesečna naročnina za prve 3 mesece.

The Body Shop

20 % popusta na DARILNE KOMPLETE.

Tom Tailor

ZADNJI DNEVI POPUSTOV.

Popust ne velja za originalno opremo Apple.

Velja za nove mobilne naročnike ob sklenitvi vezave paketov VEČ za 24 mesecev.

Iz akcije so izključeni darilni kompleti iz božične kolekcije.

Popusti veljajo na izdelke, ki so označeni z obešanko s popustom ali z nalepko "akcijska cena". Popusti se ne seštevajo, akcije se medsebojno izključujejo.

*OPOMBE: A
 kcije in popusti veljajo od ponedeljka, 19. 10. 2020, do sobote, 24. 10. 2020 oz. kot navedeno drugače pri posamezni prodajalni ali lokalu. Akcije in popusti
se med 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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Tom Tailor Denim

ZADNJI DNEVI POPUSTOV.

Vitapur

10 % dodatnega popusta na vse.

Vučko d.o.o.

20 % popusta na pralne maske, copate Veko, Teko, Teko otroški, Božo, Bor, Filip in Frida.

Popusti veljajo na izdelke, ki so označeni z obešanko s popustom ali z nalepko "akcijska cena". Popusti se ne seštevajo, akcije se medsebojno izključujejo.

20 % popusta za nakup dveh izdelkov ali več.

XYZ

Zlatarna Celje
Zlatarstvo Tonko

Velja na kolekcijo jesen-zima 2020 in kolekcije prejšnjih sezon.
Za nakup dveh izdelkov kolekcije jesen-zima 2020 se obračuna 20-odstotni popust. Za izdelke prejšnjih kolekcij, ki so na popustu do 50 odstotkov, se 20-odstotni
popust upošteva po že obračunanem osnovnem popustu. Obračunamo ga pri blagajni. Akcija ne velja za nakup izdelkov blagovnih znamk Boss, Ugg, spodnjega
perila, nogavic, darilnih bonov, darilnih kartic in darilne embalaže. Popusti se ne seštevajo, druge akcije se izključujejo."

10 % popusta na Lencia ure.
Akcije in popusti se ne seštevajo.

10 % popusta na kolekcijo zlatega nakita, nakita iz srebra in jekla.
15 % popusta na diamantni nakit

*OPOMBE: A
 kcije in popusti veljajo od ponedeljka, 19. 10. 2020, do sobote, 24. 10. 2020 oz. kot navedeno drugače pri posamezni prodajalni ali lokalu. Akcije in popusti
se med seboj ne seštevajo ter se izključujejo. Veljajo do odprodaje zalog. Popust se obračuna pri blagajni. Opravičujemo se za morebitne napake v besedilu.

