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A1  
PREVZEMNA TOČKA

Popust na naprave na obroke.
Ob nakupu telefona Huawei P30 pro 128 GB ali Huawei 
Nova 5T prejmete uro Huawei Watch 5T za 1 EUR.
Ob nakupu telefona Samsung A31 - bidon s slušalkami 
za 1 EUR, in ob nakupu Samusung Xcover 4s - pametna 
zapestnica za 1 EU.
Za določene telefone 20 % popusta. 

Baby Center 
OBRATOVANJE V 

OMEJENEM OBSEGU

IN 
PREVZEMNA TOČKA

15 % popusta na pohištvo in opremo, 20 % popusta na 
obutev, 30 % popusta na oblačila  ter do 30 % popusta na 
izbrane igrače in pripomočke
Prodajalna bo do nadaljnjega obratovala v omejenem obsegu, kar pomeni, da 
bo možen samo nakup najnujnejših izdelkov za dojenčke in malčke (hrana, 
različni pripomočki za hranjenje, nego in zdravje, plenice, kozmetični izdelki 
in igrače). Akcija velja od 24. 11. do 30. 11. 2020 oziroma do odprodaje zalog v 
trgovinah Baby Center za izdelke po rednih cenah. Akcija ne velja za izdelke v 
aktualnih akcijah, klubskih akcijah z bonusi in ostalih promocijah ter za izdelke s 
popustom. Popusti se ne seštevajo.

Biotopic 27. 11. in 28. 11.: 20 % popusta na vse izdelke Biolux 
Popusti se med sabo ne seštevajo.

Chai Od 23. 11. do 27. 11. 2020: 10 % popusta na božične čaje.

dm
Dobrodelni petek "Giving Friday" : 27. 11. bodo 5% 
celotnega dnevnega prometa namenil za dobrodelnost.

Hervis 
PREVZEMNA TOČKA

Od 23. 11. do razprodaje zalog oz. najkasneje do 30. 11. 
2020 - črni teden norih popustov do 50 %.

Lekarna 

Od 23. 11. do 27. 11.: 20 % popusta na dermatološki-
kozmetični linije: Vichy, La Roche Posay (celotni liniji).  
Od 26. 11. do 28. 11.: 20 % popusta na Eucerin (določeni 
izdelki). 

Mass 
PREVZEMNA TOČKA

Nori črni petek popusti od najmanj 20 do 60 % popusta! 
Ponudba velja do 29. 11. 2020.

PRODAJALNA/
LOKAL
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Müller

10 % popusta na igrače in 20 % popusta na vse ostalo.
*Popusti / akcije se ne seštevajo. Popust ne velja za nakup: začetnega mleka/
formul za dojenčke, knjig, darilnih kartic, tablic, igralnih konzol / VR očal Nintendo, 
Sony in Microsoft in dodatkov za igralne konzole ter ostalih izdelkov z zavezujočo 
prodajno ceno. 20 % popust velja na izdelke iz oddelkov drogerije, parfumerije, 
naravnega kotička, papirnice, gospodinjstva, multimedije, ročnih del. Popust velja 
do razprodaje zalog in se obračuna pri blagajni.

L'occitane

Od 24. do 28. 11. 2020 
– 15 % popusta za vsak nakup 
– 20 % popusta za nakup nad 50 € 
 
ENKRATNA PRILOŽNOST! 
Čarobni praznični predalnik s prodajnimi uspešnicami  
Večnamenski predalnik vsebuje L'Occitanove svetovne 
prodajne uspešnice, ki še nikoli niso bile tako ugodne. 
Redna cena: 94,30 € 
Ekskluzivna znižana cena za črni petek: 69,90 €

Optika Morela
27. 11. in 28. 11. - 15 % popusta na korekcijska in sončna 
očala

Premium Pet Izbrane BRIT 400 g konzerve za pse - 4 + 2 GRATIS!

Proteini.si Več kot 30 različnih izdelkov znižanih do - 50 % popusta

Sensilab Do 75 % popusta.

Sport Vision 
PREVZEMNA TOČKA

10. – 30. 11. 2020: Na redne in znižane cene od 20 do 50 
% popusta sedaj še dodatnih 25 % popusta!

Takos 10 % popusta na osebni prevzem hrane

Telekom 
PREVZEMNA TOČKA

Pestra izbir znižanih izdelkov na https://www.telekom.si/
zasebni-uporabniki/ponudba/ugodnosti/crni-petek

POPUSTI IN AKCIJE VELJAJO V PETEK, 27. 11. 2020, OD 8. DO 20.30 URE V EUROPARKU MARIBOR

Sodelujoče prodajalne in lokali na
BLACK FRIDAY (ČRNI PETEK)

*OPOMBE:  V prodajalnah označenih s PREVZEMNA TOČKA, lahko prej naročeno/kupljeno blago s popustom, prevzamete le na prevzemnih točkah posamezne prodajalne. 
V prodajalnah označenih Z OBRATOVANJE V OMEJENEM OBSEGU, lahko kupite samo določeno blago s popustom. 
Akcije in popusti veljajo v petek, 27. 11. 2020, od 8. do 20.30 (razen če je zapisano drugače). 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.


