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365
30-odstotni popust ob nakupu enega izdelka.  
36-odstotni popust ob nakupu dveh ali več izdelkov.
Popusti se ne seštevajo in ne zajemajo prodaje darilnih kartic.

1001 Dar

20-odstotni popust na redne cene. 
40-odstotni popust na začimbne mešanice NoMU. 
Do 30-odstotni popust na določene odeje David 
Fussenegger, posebna Chefova cena nekaterih 
litoželeznih posod Le Creuset in še na nekatere izdelke.
Popust ne velja na blagovni znamki Le Creuset in Rolser ter na darilne bone 
različnih ponudnikov.

7 Camicie 30-odstotni popust na vso ponudbo.
Akcija velja od 24. do 25. 11. 2022.

A1 center 
Europark 
Maribor

3,00 € popusta na mobilne pakete MIO in A1 Vajb,
vsi A1 Net + TV paketi za 19,99 €.
40-odstotni popust na Samsung Galaxy Watch 4 LTE.
15-odstotni popust na določene prenosnike in tablične 
računalnike.

adidas 30-odstotni popust na vse izdelke.
Akcija velja od 24. do 26. 11. 2022.

Al Capone Kozel, točeno svetlo / 0,3 l / 2 + 1 gratis.
Minister za zdravje opozarja: »Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!«

Amadeus Od 10- do 30-odstotni popust na določene izdelke.

Art 20-odstotni popust na programe Giotto, Graph’it in Fila.

Atelier Rebul 20-odstotni popust na vse izdelke ob nakupu nad 50,00 €.
Akcija velja 25. in 26. 11. 2022.
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Baby Center

50-odstotni popust na določene izdelke. 
15-odstotni popust na izdelke po rednih cenah.
Akcija velja od 24. do 26. 11. 2022. Akcija velja ob nakupu izdelkov po rednih 
cenah, ne velja za izdelke Cybex Platinum in Frida, za začetne mlečne formule, 
za plačilo darilnih kartic in storitev ter za izdelke v aktualnih akcijah, klubskih 
akcijah z bonusi in drugih promocijah ter za izdelke s popustom.

Bags & More 30-odstotni popust na vso ponudbo.
Akcija velja od 25. do 28. 11. 2022.

Bambini
20-odstotni popust ob nakupu dveh ali treh izdelkov. 
30-odstotni popust ob nakupu štirih ali več izdelkov.

Bershka 30- in 50-odstotni popust na določene izdelke.

Big Bang

Popust 100,00 €, 220,00 €, 430,00 € ali 500,00 € na 
televizorje Philips, Samsung, LG, Sony, Heisense! 
Popust do 500,00 € na prenosnike Lenovo, HP, in ASUS 
in popust do 580,00 € na tablice.
60-odstotni popust na slušalke.
Akcijska ponudba iz novega kataloga na vse kategorije.
Bela tehnika po hudih akcijskih cenah!
Akcija velja do 28. 11. 2022. Ne zamudi zadnjih dnevov digitalnih bonov!

Bigg-R
15-odstotni popust na trenirke. 
20-odstotni popust na jakne, plašče in bunde.
Akcija velja do 27. 11. 2022.

Biotopic 10-odstotni popust na izdelke Biolux.

Boss 20-odstotni popust na vse izdelke.

Buzz

50-odstotni popust na določene izdelke. 
Dodatni 20-odstotni popust ob nakupu dveh ali več 
kosov oblačil, tudi na že znižane cene.
Akcija velja od 25. do 28. 11. 2022.

*OPOMBE:  Akcije in popusti veljajo v petek, 25. 11. 2022, ali kot je navedeno pri posamezni trgovini ali lokalu. Akcije in popusti se ne seštevajo ter se izključujejo. 
Veljajo do odprodaje zalog. Popust se obračuna pri blagajni. Opravičujemo se za morebitne napake v besedilu.

POPUSTI IN AKCIJE VELJAJO V PETEK, 25. 11. 2022, OD 9. DO 21. URE V EUROPARKU MARIBOR*

Sodelujoče trgovine in lokali na
BLACK FRIDAY (ČRNI PETEK)



PRODAJALNA/
LOKAL

AKCIJA/UGODNOST/POPUST*

Caffetteria
Zimska kava, Kava kokica, Ledeni čaj na vroče /  
1 + 1 gratis.

Calzedonia
20-odstotni popust na celotno kolekcijo.
50-odstotni popust na določene izdelke.
Akcija velja od 25. do 28. 11. 2022.

CCC
30-odstotni popust na izdelke po redni ceni.
15-odstotni popust na znižane izdelke.
Akcija velja od 24. do 28. 11. 2022.

Champion
30-odstotni popust na redno kolekcijo.
Do 50-odstotni popust na kolekcije prejšnjih sezon.

Comma 25-odstotni popust na vso ponudbo.

dm

5 odstotkov celotnega dnevnega prometa, ustvarjenega 
v prodajalnah in spletni trgovini dm, bo dm drogerie 
markt podaril v dobrodelne namene.
Akcija velja 25. 11. 2022.

Dress your 
Phone 

30-odstotni popust na vse ovitke za tablične računalnike.

Drogerija 
Müller

10-odstotni popust na igrače. 
20-odstotni popust na izdelke z oddelkov drogerije, 
parfumerije, naravnega kotička, papirnice, gospodinjstva, 
multimedije, ročnih del in nogavic.
Popust se obračuna pri blagajni in velja v vseh poslovalnicah Müller v Sloveniji.  
Popust ne velja za nakup knjig, darilnih kartic, tablic, igralnih konzol Nintendo, 
Sony in Microsoft in dodatkov za igralne konzole, slušalk, foto storitev ter ostalih 
izdelkov z zavezujočo prodajno ceno. Akcija velja do razprodaje zalog.
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Ecco

Do 30-odstotni popust na določene izdelke (popust se 
obračuna od prvotne cene).* 
Dodatni 10-odstotni popust na določene izdelke (popust 
se obračuna od znižane cene).**
Popust ne velja na izdelke za nego in dodatke za čevlje. Akcije in popusti se ne 
seštevajo. 
*Akcija velja do 28. 11. 2022. 
**Akcija velja do 27. 11. 2022.

Estela Trgovina
Do 50-odstotni popust na določene izdelke priznanih 
blagovnih znamk za nego las, nohtov in telesa. 
Akcija velja 25. in 26. 11. 2022.

Europa 92 15-odstotni popust na vse izdelke.
Ponudba velja 25. in 26. 11. 2022.

Galileo

40-odstotni popust ob nakupu dveh ali več izdelkov.
Popust se obračuna pri blagajni. Akcije in popusti se ne seštevajo in se med 
seboj izključujejo. Akcija ne velja za ure, boksarice, nogavice ter svečani in basic 
asortiman. Akcija velja do 27. 11. 2022 oz. do razprodaje zalog v času veljavnosti 
akcije. 

Geox Do 30-odstotni popust na določene izdelke.

H&M
20-odstotni popust ob nakupu nad 30,00 €. V naših 
prodajalnah in na spletnem naslovu hm.com.

Hervis
Do 50-odstotni popust na določene izdelke.
Akcije in popusti se ne seštevajo in se med seboj izključujejo. Akcija velja do 28. 
11. 2022 oz. do razprodaje zalog v času veljavnosti akcije.

Hugo 20-odstotni popust na vse izdelke.

Humanic

20-odstotni popust na vse izdelke.
Akcija velja samo za člane kluba Black Days v vseh trgovinah HUMANIC in v 
spletni trgovini humanic.net/si. V klub za člane se lahko prijavite kadarkoli v 
trgovini HUMANIC ali v spletni trgovini. Ne velja na blagovno znamko ON in ob 
nakupu vrednostnih kartic. Menjava za gotovino ni možna in ni v kombinaciji z 
drugimi akcijami oz. popusti. Popust se obračuna pri blagajni.

*OPOMBE:  Akcije in popusti veljajo v petek, 25. 11. 2022, ali kot je navedeno pri posamezni trgovini ali lokalu. Akcije in popusti se 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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Idexe 30-odstotni popust na določene izdelke.
Akcija velja do 28. 11. 2022.

Info točka 
Europarka

Ob nakupu Desetakov za 50,00 € ali več prejmete dišečo 
svečko.

Insa 
fotokopirnica

30-odstotni popust na naročila priponk.

Intimissimi

50-odstotni popust na določene izdelke.* 
20-odstotni popust na celotno kolekcijo in 50-odstotni 
popust na določene izdelke.**
Akcija ne velja za božično kolekcijo in serijo 1294 v barvi nero/ivory. 
*Akcija velja 24. 11. 2022. 
**Akcija velja od 25. 11. do 26. 11. 2022.

Jones
20-odstotni popust na vse izdelke.
Akcija ne velja za blagovni znamki Grey Matters in Modern Classics. Akcija velja 
do 28. 11. 2022.

JUST-R
20-odstotni popust na vse ob nakupu dveh ali več 
izdelkov.
10-odstotni popust na vse jakne in plašče.

L`Occitane

10-odstotni popust ob nakupu nad 25,00 €. 
20-odstotni popust ob nakupu nad 50,00 €.
Akcija poteka v vseh trgovinah L'Occitane in v spletni trgovini. Popusti, akcije in 
darila se izključujejo. Popusti in druge ugodnosti se ne seštevajo. Akcija velja do 
27. 11. 2022.

Lekarna 
Europark

20-odstotni popust na izdelke blagovne znamke Vichy, 
La Roche Posey, CeraVe. 
Akcija velja 25. in 26. 11. 2022.

Levi's 15-odstotni popust na celoten nakup.
Akcija velja do 26. 11. 2022.
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Lisca
20-odstotni popust na vse izdelke, razen izdelkov v akciji. 
Popust se obračuna pri blagajni. Akcije in popusti se ne seštevajo in se med 
seboj izključujejo. Akcija velja 25. in 26. 11. 2022.

Luna 20-odstotni popust na kolekcijo JESEN/ZIMA 2022.

Mass Od 20- do 50-odstotni popust na vse izdelke.
Popusti in akcije se ne seštevajo. Akcija velja do 28. 11. 2022.

Mladinska 
knjiga

40-odstotni popust na nahrbtnike Walker. 
30-odstotni popust na izdelke iz spremljevalnega 
programa Pasji mož. 
30-odstotni popust na skodelice in kovinske lončke 
Maček Muri, Muca Maca, Piki Jakob, Sapramiška in Nande.
Popust ne velja za knjige iz serije Pasji mož. Popust se obračuna pri blagajni. 
Akcije in popusti se ne seštevajo. Ugodnosti veljajo le za fizične osebe v izbranih 
maloprodajnih enotah Mladinske knjige Trgovine. Akcije in popusti veljajo 25. 11. 
2022 oz. do razprodaje zalog.

Office Shoes Do 50-odstotni popust na določene izdelke.
Popust se obračuna pri blagajni. Akcija velja do 28. 11. 2022.

Okaidi 50-odstotni popust na drugi, cenejši izdelek. 
Akcije in popusti se med seboj izključujejo.

Optika Morela
30-odstotni popust na določene modele sončnih in 
korekcijskih očal.

Orsay Do 50-odstotni popust na določene izdelke.

Palmers 20-odstotni popust  na vse črno.
Akcija velja do 26. 11. 2022.

Pandora 20-odstotni popust na določene izdelke. 
Akcija velja 25. in 26. 11. 2022.

Papirnica Hartis 50-odstotni popust na določene izdelke. 
Akcija velja do 28. 11. 2022.

*OPOMBE:  Akcije in popusti veljajo v petek, 25. 11. 2022, ali kot je navedeno pri posamezni trgovini ali lokalu. Akcije in popusti se 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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Pepe Jeans
20-odstotni popust ob nakupu enega ali dveh izdelkov. 
30-odstotni popust ob nakupu treh ali več izdelkov.

Peek & 
Cloppenburg

15-odstotni popust na celotno ponudbo. 
Akcija velja na novo kolekcijo, kot tudi na že znižane izdelke. Akcija velja do 28. 
11. 2022.

Premium Pet 
Boutique

10-odstotni popust ob nakupu nad 25,00 €.
15-odstotni popust ob nakupu nad 50,00 €.
20-odstotni popust ob nakupu nad 100,00 €.
Akcije in popusti se med seboj ne seštevajo ter ne veljajo na živali.

Princess
15-odstotni popust na vse izdelke. 
30- in 50-odstotni popust na določene izdelke.

Pull & Bear 30- in 40-odstotni popust na določene izdelke.

s.Oliver in 
s.Oliver Black 
Lable

25-odstotni popust na vse izdelke. 

S.Oliver otroška 
trgovina

25-odstotni popust na vse izdelke.

Samsonite 20-odstotni popust na vse izdelke.
Akcija velja 25. in 26. 11. 2022.

Sensilab Do 78-odstotni popust na določene izdelke Sensilab.

Simple 30-odstotni popust na krtačo in brisačo Simple.

Simple Barber 
Shop

30-odstotni popust na krtačo Simple.
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Slowatch

30-odstotni popust na ure: Bulova, Certina, Hamilton, 
Adidas, Citizen, Furla, Guess, Maserati, MVMT, Olivia 
Burton, Orient, Police, Skagen, s.Oliver, Swiss Military, 
pametne ure.  
30-odstotni popust na nakit: Diesel, Emporio Armani, 
Fossil, Thomas Sabo, Trollbeads, PDPaola, Police.  
Do 30-odstotni popust na izdelke Swarovski.* 
10-odstotni popust na nakit drugih blagovnih znamk. 
Popusti ne veljajo za akcijske izdelke, limitirane in 
numerirane ure.
Akcija velja od 25. do 28. 11. 2022.  
*Akcija velja do 28. 11. 2022.

Socks 30-odstotni popust na vse, razen izdelkov v akciji.
Akcije in popusti se ne seštevajo in se med seboj izključujejo. 

Spalni studio 
Vitapur Hitex

Do 75-odstotni popust na določene izdelke.
Akcija velja do 27. 11. 2022.

Sportina
30-odstotni popust na kolekcijo jesen–zima 2022.
Popust se obračuna pri blagajni. Akcije in popusti se ne seštevajo in se med seboj 
izključujejo. Popust ne velja za darilne kartice, darilne bone in darilno embalažo. 

Sport Vision 

60-odstotni popust na določene izdelke. 
Dodatni 10-odstotni popust ob nakupu dveh kosov 
oblačil ali obutve, tudi na že znižane cene.
Akcija velja do 28. 11. 2022.

Stradivarius 30- in 40-odstotni popust na določene izdelke.

Sten Time 

20-odstotni popust na celotno ponudbo ur in nakita ob 
nakupu nad 50,00 €. 
30-odstotni popust na določene modele črnih ur.
Akcije in popusti ne veljajo na modele blagovnih znamk Grand Seiko in Blush ter 
zlati nakit.

*OPOMBE:  Akcije in popusti veljajo v petek, 25. 11. 2022, ali kot je navedeno pri posamezni trgovini ali lokalu. Akcije in popusti se 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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Sten Time 
Exclusive

20-odstotni popust na celotno ponudbo ur in nakita ob 
nakupu nad 50,00 €. 
30-odstotni popust na določene modele črnih ur.
Akcije in popusti ne veljajo na modele blagovnih znamk Grand Seiko in Blush ter 
zlati nakit.

Superdry
30-odstotni popust na kolekcijo jesen–zima 2022.
Popust se obračuna pri blagajni. Akcije in popusti se ne seštevajo in se med seboj 
izključujejo. Popust ne velja za darilne kartice, darilne bone in darilno embalažo. 

Svet čaja Chai 15-odstotni popust  na vse čaje iz rinfuze.

Telekomov 
center Europark 
Maribor

Široko ponudbo Telekoma Slovenije preverite na spletni 
povezavi Črni petek.

Telemach 30-odstotni popust na generično dodatno opremo.

Teta Frida 20-odstotni popust na čokoladni darilni program.

The Body Shop Do 50-odstotni popust na določene izdelke.
Akcije se med seboj ne seštevajo. Akcija velja do 27. 11. 2022.

Tom Tailor

30-odstotni popust na vse izdelke.
Popust se obračuna pri blagajni. Popust velja na izdelke, ki niso predhodno 
znižani in označeni z obešanko s popustom ali nalepko 'akcijska cena'. Akcije in 
popusti se ne seštevajo in se med seboj izključujejo. Akcija velja od 24. do 27. 11. 
2022.

Triumph
20-odstotni popust na vse izdelke.
Akcije in popusti ne veljajo za osnovne barve (bela, kožna in črna) kolekcij 
Amourette, Flex Smart in Shape Smart.

Turistična 
agencija Relax

100,00 € eur popusta na osebo za potovanja:
- Tenerife, 8 dni, odhod 30. 1. 2023, cena 1.299,00 €,
- Dubaj, 6 dni, odhod 16. 12. 2022, cena 1.299,00 € ,
- Dubaj + Zanzibar, 10 dni, odhod 9. 12. 2022,  
   cena 1.990,00 €.
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Turistična 
agencija 
Sonček

Akcija v hotelih Sava (terme, obala, Bled …), polpenzion 
že od 42,00 €/os./dan.
Akcija velja do 1. 12. 2022.

Un Momento GAZIRA RQ / 0,5 l PVC / 1 + 1 gratis.

Va Bene Caffee Pilsner Urguell / 0,3 l / 2 + 1 gratis.
Minister za zdravje opozarja: »Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!«

Vučko stojnica Od 20- do 50-odstotni popust na določene izdelke.

Zara 40-odstotni popust na določene izdelke.

Zlatarna Celje 15-odstotni popust na ure Lencia in nakit Lencia S.

Zlatarstvo 
Tonko

10-odstotni popust na celotno kolekcijo.

Žito
20-odstotni popust na krof z okusom čokolade in vanilje, 
75 g.

XYZ 
30-odstotni popust na kolekcijo jesen–zima 2022.
Popust se obračuna pri blagajni. Akcije in popusti se ne seštevajo in se med seboj 
izključujejo. Popust ne velja za darilne kartice, darilne bone in darilno embalažo.

Xiaomi Do 25-odstotni popust na določene izdelke.

*OPOMBE:  Akcije in popusti veljajo v petek, 25. 11. 2022, ali kot je navedeno pri posamezni trgovini ali lokalu. Akcije in popusti se 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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