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365 25-odstotni popust na vse.

1001 Dar
20-odstotni popust na redne cene (popust ne velja za izdelke blagovnih znamk 
Le Creuset in Rolser ter za darilne bone različnih ponudnikov. Ugodnosti se ne 
seštevajo). Še je čas, da ujamete tudi do 30-odstotni popust na izbrane odeje 
David Fussenegger.

7 Camicie
15-odstotni popust na novo kolekcijo, do 50-odstotni 
popust na označene izdelke. Akcije se med seboj izključujejo.

A1 Center, 
Europark 
Maribor

50-odstotni popust na pakete A1 net za eno leto. Do 145 € 
popusta na Hisense TV + darilo. 30-odstotni popust na 
dodatno opremo SBS.

adidas
30-odstotni popust na novo kolekcijo ob nakupu nad 30 €.
* Popust se obračuna pri blagajni. Popust se ne obračuna na že znižane izdelke. 
Akcije se med seboj izključujejo."

Art 10-odstotni popust na vse izdelke. Popusti se ne seštevajo.

Al Capone Točen Kozel, 0,3 l, 2 + 1 gratis 
* Minister za zdravje opozarja: Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!

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

Baby Center

15-odstotni popust na športna in outdoor igrala na kolesih 
ob nakupu nad 20 € (ne velja za SCOOT and RIDE). 
15-odstotni popust na avtosedeže, vozičke ob nakupu nad 
20 € (ne velja za Cybex Platinum).

Bags&More 20-odstotni popust na potovalne kovčke.
Popusti se ne seštevajo in se odštejejo pri plačilu.

Bambini 20-odstotni popust na izdelke.
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Big Bang

UAU ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov iz novega kataloga. 

UAU cene televizorjev, skirojev, računalnikov ter mobilnih telefonov. 
15-odstotni popust na izbrane mešalnike Tefal. 
20-odstotni popust na izbrane pokončne sesalnike Gorenje. 
25-odstotni popust na izbrane urejevalnike Braun. 
20-odstotni popust na nastavke Sonicare. 
25-odstotni popust na kolekciji Remington ProLuxe in Curl & 
straight. 
25-odstotni popust na izbrane strižnike las in brivnike 
Remington.

Bigg-R (Do) 50-odstotni popust na določene izdelke.

Biotopic 10-odstotni popust na izdelke Biolux.

Buzz 15-odstotni popust na nakup nad 120 €. 
Ne velja na TOP IZBOR. Akcija ne velja na znamko SPRAYGROUND.

Caffetteria Mariborski Gin & Tonic, 1 + 1. Ob naročilu enega prejmeš dva.* 
Minister za zdravje opozarja: Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!

Calzedonia
Ob nakupu 3 ženskih ali otroških hlačnih nogavic ali pajkic 
so tretje najcenejše po polovični ceni. 
AKCIJA 4 + 1* na ženske, moške ali otroške nogavice (* velja za najcenejši izdelek).

CCC

20-odstotni popust na nogavice in hlačne nogavice ob 
nakupu obutve (redne in znižane);
40-odstotni popust  na drugi, cenejši par obutve (velja 
samo za redno ceno obutve, torej dva para z redno ceno);
30-odstotni popust na blagovno znamko Fila.

Champion
35-odstotni popust na kolekcijo jesen/zima, 20-odstotni 
popust na novo kolekcijo pomlad/poletje brez dodatkov.

Chutys Ob nakupu glavne jedi je Coca Cola 1 + 1 gratis.

Comma 15-odstotni popust na novo kolekcijo ob nakupu nad 39 €.

*OPOMBE:  Akcije in popusti veljajo od petka, 17. 3. 2023, do sobote, 18. 3. 2023, ali kot je navedeno pri posamezni prodajalni 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.

Sodelujoče prodajalne in lokali 

POPUSTI IN AKCIJE VELJAJO OD PETKA, 17. 3. 2023, DO SOBOTE, 18. 3. 2023, V EUROPARKU MARIBOR
VIKEND NORIH AVANTUR.
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Dress Your 
Phone

30-odstotni popust na ovitke za tablične računalnike.

Drogerija Müller
10-odstotni popust* NA CELOTNI NAKUP nad 20 €. 
* Popust ne velja za knjige, darilne kartice, tablice, igralne konzole/VR-očala, foto 
storitve ter druge izdelke z zavezujočo prodajno ceno. Popust se obračuna pri 
blagajni in se ne sešteva z drugimi akcijami. Popust velja samo 18. 3. 2023.

Estela Trgovina 30-odstotni popust na lasno kozmetiko Inebrya, Alfaparf.

Ecco
Kupite 2 izdelka (1 par čevljev in 1 SRA) in prejmite 
brezplačno darilo.

Europa 92

10-odstotni popust na drugi in 15-odstotni popust na tretji 
kupljeni izdelek. 
Na najdražji artikel dobi kupec največji popust. Akcija velja samo za člane kluba 
(obstoječe in bodoče) in ne velja na modne dodatke in spodnje perilo.

Galileo
Akcija 2 + 1 na majice s kratkimi rokavi. 
* Akcija velja za izbrane T-shirt majice s kratkimi rokavi. Kupec prejme brezplačno 
najcenejšo majico. * Akcije in popusti se ne seštevajo in se med seboj izključujejo.

Geox
20-odstotni popust ob nakupu nad 30 € – na izbrane 
izdelke iz kolekcije pomlad/poletje 2023. 

Hervis 25 € popusta ob nakupu v vrednosti nad 100 €.

Humanic
20-odstotni popust NA VSE, razen na blagovni znamki ON 
in Dr. Martens.

Info točka
Darilo ob nakupu Desetakov v vrednosti 100 ali več – 
brisača za plažo. 

Insa, d. o. o., 
menjalnica, 
fotokopirnica

30-odstotni popust na naročila priponk.

Idexe 20-odstotni popust na jakne iz nove kolekcije.
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Intimissimi

ŽENSKE MAJICE 2 + 1 (* velja za določene izdelke, velja 
za najcenejši izdelek). ŽENSKE SPODNJE HLAČKE 3 + 
1* (velja za najcenejši izdelek). SVILEN TOP – AKCIJSKA 
CENA 29,90 € (redna cena 39,90 €).

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

Ključavničarstvo 
Štiftar 30-odstotni popust na izdelavo barvnih ključev.

Lekarna
17. 3.: 20-odstotni popust na kozmetične linije Nuxe in 
Bioderma, 18. 3.: 20-odstotni popust na kozmetične linije 
Nuxe, CeraVe, La Roche Posay.

Levi's

10-odstotni popust na drugi in 15-odstotni popust na tretji 
kupljeni izdelek. 
Na najdražji artikel dobi kupec največji popust. Akcija velja samo za člane kluba 
(obstoječe in bodoče) in ne velja na modne dodatke in spodnje perilo.

Lisca Podarimo dokolenke ob nakupu nad 40 evrov.

L'occitane

"15-odstotni popust ob nakupu nad 50 € 
(velja za redne cene). 
Popust ne velja ob nakupu izdelkov v akcijski ponudbi ali promocijskih kompletov. 
Popusti, akcije in darila se izključujejo. Popusti in druge ugodnosti se ne seštevajo. 
Akcijska ponudba ne velja za pravne osebe.

Luna 20-odstotni popust na novo kolekcijo.

Mass

Izberi svoj popust!
10-odstotni popust na VSE ob nakupu nad 40 €
ali 40-odstotni popust na drugi, cenejši izdelek.
* Velja na vse. Kupec si izbere želeni popust.

** Popusti in akcije se ne seštevajo (kupec izbere le eno).

Ob nakupu 2 izdelkov priznamo 40-odstotni popust na najcenejši izdelek.

*OPOMBE:  Akcije in popusti veljajo od petka, 17. 3. 2023, do sobote, 18. 3. 2023, ali kot je navedeno pri posamezni prodajalni 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.

Sodelujoče prodajalne in lokali 

POPUSTI IN AKCIJE VELJAJO OD PETKA, 17. 3. 2023, DO SOBOTE, 18. 3. 2023, V EUROPARKU MARIBOR
VIKEND NORIH AVANTUR.
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McDonald's Ob nakupu nad 15 € gratis Crispy Wings (2 kosa).

Mladinska knjiga
30-, 50- in 70-odstotni popust.  
Preverite pester izbor odličnih knjig in papirniških izdelkov po izjemno ugodnih 
cenah.

Office Shoes
20-odstotni popust na novo kolekcijo. Na blagovno 
znamko Converse velja 10-odstotni popust.  
Promocija velja 17. in 18. 3. na označene izdelke. Popust se obračuna pri blagajni.

Okaidi
20-odstotni popust ob nakupu 3 izdelkov iz nove 
kolekcije.

Optika Morela
Do 50-odstotni popust na izbrana sončna očala priznanih 
blagovnih znamk.

Orsay 20-odstotni popust na novo kolekcijo. 

Palmers Do 50-odstotni popust na določene izdelke.

Pepe Jeans
10-odstotni popust ob nakupu 1 izdelka, 20-odstotni 
popust ob nakupu dveh ali več izdelkov. 
Popust velja samo za izdelke nove kolekcije pomlad/poletje.

Premium Pet 
Boutique

Ob nakupu nad 25 € prejmete 10-odstotni popust. 
Ob nakupu nad 50 € prejmete 15-odstotni popust. 
Ob nakupu nad 100 € prejmete 20-odstotni popust.

Princess
Nova kolekcija znižana za 10 %, določeni izdelki znižani za 
30 %, zimska kolekcija znižana za 50 %.

s.Oliver 15-odstotni popust na novo kolekcijo ob nakupu nad 39 €.

s.Oliver Black 
Label

15-odstotni popust na novo kolekcijo ob nakupu nad 39 €.

s.Oliver Otroški 15-odstotni popust na novo kolekcijo ob nakupu nad 39 €.

Samsonite 20-odstotni popust na redne cene.
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Spalni Studio 
Vitapur Hitex

40-odstotni popust ob nakupu katerih koli 2 ali več 
izdelkov za spanje: ležišča • nadvložki • vzglavniki • odeje • 
posteljnina.

Sport Vision
Ob nakupu dveh izdelkov velja 20-odstotni popust na 
znižane in redne cene. * Ne velja na TOP IZBOR.

Simple 30-odstotni popust na krtačo Simple.

Simple Barber 
Shop

30-odstotni popust na krtačo Simple.

Slowatch

10-odstotni popust na ure in nakit, razen na:
– limitirane ure,
– izdelke Swarovski,
– pametne ure,
– akcijske izdelke.

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

Sensilab Ponudba 1 + 1 velja na izdelke Sensilab.

Socks 20-odstotni popust. 
* Ne velja za izdelke, ki so že znižani.

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

Sten Time

10-odstotni popust na ponudbo nakita in ur (popust ne 
velja na omejene serije, Ti sento ter zlat nakit). 
30-odstotni popust na blagovne znamke Esprit, Just 
Cavalli, Gant, Nautica, Rosefield, Timberland, nakit Paul 
Hewitt
(popust ne velja na izdelke omejenih serij, Grand Seiko, Ti Sento ter zlat nakit).

*OPOMBE:  Akcije in popusti veljajo od petka, 17. 3. 2023, do sobote, 18. 3. 2023, ali kot je navedeno pri posamezni prodajalni 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.

Sodelujoče prodajalne in lokali 
VIKEND NORIH AVANTUR.
POPUSTI IN AKCIJE VELJAJO OD PETKA, 17. 3. 2023, DO SOBOTE, 18. 3. 2023, V EUROPARKU MARIBOR
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Sten Time 
Exclusive

10-odstotni popust na ponudbo nakita in ur 
(popust ne velja na omejene serije, Ti sento ter zlat nakit). 
30-odstotni popust na blagovne znamke Esprit, Just Cavalli, Gant, Nautica, 
Rosefield, Timberland, nakit Paul Hewitt (popust ne velja na izdelke omejenih serij, 
Grand Seiko, Ti Sento ter zlat nakit).

Superdry
2 IZDELKA – DODATNI 20-odstotni popust, 3 IZDELKI – 
DODATNI 30-odstotni popust.

Telekomov 
Center Maribor

40-odstotni popust na dodatno opremo SBS in 
Panzerglass.

Telemach 3 + 1 gratis na generično dodatno opremo.  
Ob nakupu 3 kosov dodatne generične opreme četrti (najcenejši) kos PODARIMO.

Teta Frida 30-odstotni popust na krhke pite (vsi okusi).

The Body Shop

20-odstotni popust ob nakupu najmanj 2 izdelkov. 
25-odstotni popust ob nakupu 3 ali več izdelkov.
Popust ne velja za izdelke z oznako novo, na darilne pakete ter že znižane izdelke. 
Akcije se med seboj ne seštevajo."

Triumph 20-odstotni popust na izbrane izdelke.

Tom Tailor
20-odstotni popust ob nakupu 2 ali več izdelkov.
Akcija velja od 17. do 18. 3. 2023 in se obračuna pri blagajni. Popust velja na 
izdelke, ki niso predhodno znižani in označeni z obešanko s popustom ali nalepko 
'akcijska cena'. Popusti se ne seštevajo, akcije se med seboj izključujejo.

Turistična 
agencija Relax

Na nove rezervacije poletnih počitnic na sanjskem grškem 
Santoriniju v organizaciji Relax Turizem, d. d., priznamo 
7-odstotni popust. Popust velja za rezervacije, opravljene v času trajanja 
Vikenda novih avantur, v poslovalnici nakupovalnega središča.

Turistična 
agencija Sonček

Jelsa, otok Hvar 
Hotel Hvar *** 
Termin: 9.–23. 7. 
Redna cena: 99 €. 
Akcija (15-odstotni popust): 84,15 €. 
Brezplačno za otroka do 12 let.Turistična taksa se poravna ob rezervaciji.
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Un Momento Pilsner Urquell, 0,5 l, pločevinka: 1 + 1 gratis 
* Minister za zdravje opozarja: Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!

Va Bene Caffe Točen Pilsner Urquell, 0,3 l: 2 + 1 gratis
* Minister za zdravje opozarja: Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!

Zlatarna Celje 10-odstotni popust na ure Lencia in Seven.

Zlatarstvo Tonko 10-odstotni popust na kolekcijo nakita.

Žito 20-odstotni popust na osje gnezdo z rozinami, 110 g.

Xyz 20-odstotni popust ob nakupu dveh ali več izdelkov.

Xiaomi

10-odstotni popust na slušalke. 
10-odstotni popust na banke Power.  
10-odstotni popust na televizorje. 
10-odstotni popust na zvočnike. 
10-odstotni popust na vlažilce zraka. 
Ob nakupu zapestnice Band 7 prejmete pašček gratis. 
Ponudba velja 17. in 18. 3. 2023 oz. do odprodaje zalog. Popusti se med seboj ne 
seštevajo.

*OPOMBE:  Akcije in popusti veljajo od petka, 17. 3. 2023, do sobote, 18. 3. 2023, ali kot je navedeno pri posamezni prodajalni 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.

Sodelujoče prodajalne in lokali 
VIKEND NORIH AVANTUR.
POPUSTI IN AKCIJE VELJAJO OD PETKA, 17. 3. 2023, DO SOBOTE, 18. 3. 2023, V EUROPARKU MARIBOR


