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OPOJNÁ BARVA  
VINNÉ RÉVY

ČAS NA
VÁNOČNÍ NÁKUPY

PRAVÉ ZIMNÍ  
ZACHUMLÁNÍ



2690§/

1790§

19990§/

16990§

319§/

199§

4990§/

3990§

49§/

47§10 kg

249§m2

999§

89§m2

Makita úhlová 
bruska 
OBI č. 101772 2 

Laminátová podlaha 
Rozměry: š 19,3 × d 138 cm, 
tloušťka 6 mm. Obsah balení 
2,930 m². OBI č. 388308 9

Kamna Borgholm 
OBI č. 100778 0

Vánoční svícen
Bílý, červený, 7 svíček. OBI č. 402491 5 aj.

Těšíme se na Vánoce  
Nabídka pro sváteční dny

Jedle Nordmann 
standard řezaná
100 – 150 cm, 200 – 250 cm.
OBI č. 100285 6 aj.

Aku šroubovák Fatmax 
„FMC6D2“
2 baterie Li-Ion 2 Ah, dvourychlostní. 
OBI č. 475257 2

18 V Li-Ion

Dlažba Scandinavian
Béžová, krémová. Rozměry: 
31× 62 cm. Obsah balení 
1,34 m². OBI č. 533271 3 aj.

CMI benzinová řetězová pila 
„C-BKS-37,2“
výkon 1,2 kW, lišta 35 cm. OBI č. 482897 6

ořech

OBI Zlín
 

třída 3. května 1170
763 02 Zlín
tel.: 296 605 211 

Otevírací doba:
po–ne 8.00–20.00 

Více na obi.cz 
a facebook.com/obi.cz

299§od

Brikety pilinové 
OBI č. 282163 5

Platí do konce roku nebo do vyprodání zásob.



DÁRKOVÝ POUKAZ
DO OC CENTRO ZLÍN
Jako tip na skvělý dárek pro své blízké, který rozhodně 
neurazí, ba naopak, doporučíme Dárkový poukaz na nákup 
v prodejnách našeho obchodního centra. Dárkový 
poukaz Centro Zlín je vhodným dárkem jak na Vánoce, tak 
na narozeniny. Obdarovaný si takto sám může vybrat ten 
pravý dárek v téměř 50 obchodech.

Dárkové poukazy v hodnotě 500 Kč 
a 1 000 Kč můžete zakoupit v kavárně 
Segafredo Espresso.

V prosinci si u nás kromě dárků 
vyberete i vánoční stromek z opravdu 
bohaté nabídky několika prodejců 
a týden před Štědrým dnem vám 
v prostorách parkoviště nabídneme 
prodej živých ryb pro váš sváteční stůl.  

zveme vás na předvánoční nákupy do Centro Zlín, kde 
nakoupíte dárky pro celou rodinu, pro své přátele, ob-
chodní partnery, nebo třeba kolegy z práce. Vybírat 
můžete ve více než sedmdesáti prodejnách. Všude 
na vás čeká ochotný personál, který vám případně 
s výběrem dárku poradí. Při nákupu v kamenné prodej-
ně se vám určitě nestane, že koupíte „zajíce v pytli“, tak 
jako se to může stát při pořizování dárků přes e-shop. 
V prodejně si pořádně prohlédnete, jak zboží reálně vy-
padá, osaháte si ho, nebo přímo vyzkoušíte. A když je 
potřeba, tak po Štědrém večeru nevhodný dárek jed-
noduše vyměníte. 
Pořídíte u nás dárky, vánoční stromek, kapra nebo nový 
zimní kabát či drobnosti pro radost. Navíc můžete udě-
lat radost i dětem z dětských domovů Zlínského kraje 
díky tradiční akci Vánoční strom splněných přání. Bě-
hem nákupů si u nás můžete odpočinout v některé z re-
staurací či kaváren. A pokud se každý rok trápíte s ba-
lením vánočních dárků, svěřte je speciální balicí službě, 
která u nás zdarma funguje už od 1. prosince.

Vážení zákazníci Centro Zlín,

Zimní trendy pro vás vybírala 
LENKA PETŘÍKOVÁ

vizážistka & módní stylistka

✶
 
www.petrikova-visage.cz

www.facebook.com/centrozlin
Titulní foto: KLOUBOUK 348 KČ GATE, TRIKO 349 KČ CAMAIEU, 
VESTA 6500 KČ KARA, RUKAVICE 225 KČ C&A,  
NÁHRDELNÍK 499 KČ ORSAY  Modelka: Jana ŠČEPÁNOVÁ

VAšE CENTRO ZLÍN

Věříme, že se nám díky atraktivní 
nabídce i službám podaří přispět 
k tomu, abyste si vánoční svátky 
maximálně užili. Právě spokojenost 
vás, zákazníků, je totiž tím nejlepším 
ohodnocením naší práce. Jde o mo-
tivaci, která nás žene dopředu a díky 
které neustále inovujeme, modernizujeme a průběžně 
zatraktivňujeme naši nabídku. 
Novinky nás čekají i v nadcházejícím roce. Letos totiž kon-
čí nájemní smlouva pro hypermarket Tesco a v průběhu 
roku 2018 dojde ke stavebním úpravám a stěhování 
nových nájemců. Jsme přesvědčeni, že chystané změny 
vám přinesou díky novým značkám více alternativ výbě-
ru, aniž byste přitom přišli o možnost nákupu kvalitních 
potravin v moderní prodejně.
Těšíme se na vaši návštěvu nejen v době vánoční.

VŠE PRO VAŠE
VÁNOCE
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Košile 348 Kč
GATE

Kabát 1 799 Kč
Camaieu

boty 899 Kč
CCC

legíny 549 Kč
NewYorker

KabelKa 599 Kč
CCC

nárameK 199 Kč
Camaieu

náhrdelníK 279 Kč
Camaieu

šála 2 999 Kč
KARA

Prsten 199 Kč
Orsay

OPOJNÁ BARVA  
VINNÉ RÉVY
Elegantní a hřejivá bordó barva, neboli vínová, 
vás může doprovázet během studených zimních 
měsíců. Tato barva navíc sluší každé ženě bez 
ohledu na odstín pleti nebo barvu vlasů. Největší 
předností vínové barvy je rozhodně to, že je 
prudce elegantní. Navíc je symbolem moudrosti.
✶ tiP stylistKy: Kabáty, které jsou projmuté 
v pase, mají pásek nebo velký límec krásně 
zdůrazní ženskou siluetu.

ŽE
N

Y
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PáseK 
499 KČ

Orsay

bUnda 
3 290 Kč
Levis, Lee, 
Wrangler

Kabát 
1 699 Kč
Mohito

Kalhoty 
999 Kč
LINDEx

KabelKa 
999 Kč

Baťa

šaty 799 KČ
Camaieu

sVetr 349 KČ
House

ČePiCe 390 KČ
bambUle 350 KČ

Levis, Lee, Wrangler

boty 
3599 Kč

Baťa

šála 
398 Kč
C&A

✶

PenĚŽenKa
 1 299 KČ

Kara
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BLÝSKNĚME SE V ŠATECH.
#CelebrateTogether 

550,-
Slavnostní vánoční  
kolekce od 

Nabídka platí od 16.11. ve všech prodejnách C&A do vyčerpání zásob.



VYROVNANOST,  
KLID A UVOLNĚNÍ

ŽE
N

Y

Světle modrá a pudrová růžová působí 
pozitivně na lidskou psychiku. Oba odstíny 
mají do dnešního uspěchaného světa 
vnést klid a mír. Barvy červánků a ranního 
nebe lze krásně kombinovat. Oba odstíny 
si skvěle rozumí i s denimem, bílou, šedou 
a samozřejmě i černou. 
✶ tiP stylistKy: Kožešinové lemy 
na svetrech, bundách či kabátech působí 
elegantně a zahřejí.
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Kabát 1 799 Kč
Reserved

sVetr 949 Kč
Orsay

Kalhoty 799 Kč
Mohito

boty 999 Kč
CCC

triKo 399 Kč
LINDEx

náUšniCe 139 Kč
Camaieu

nárameK  199 Kč
Takko Fashion

KabelKa 1 199 Kč
Humanic

✶

sUKnĚ 
498 KČ

C&a

KabelKa 
549 KČ
Orsay

dámsKá 
Košile 
449 Kč
CROPP

ČePiCe 
129 Kč
House

rUKaViCe 
299 Kč
Mohito

nárameK tommy 
hilFiger 2 760 Kč

Klenoty AURUM

jeans  
549 KČ

New Yorker

šála 
349 KČ
Mohito

bUnda 
1 899 KČ

Mohito

KoŽíšeK 
1 398 KČ

C&a



PRAVÉ ZIMNÍ  
ZACHUMLÁNÍ
K zimě patří teplé svetry, u kterých 
platí, že záleží nejen na střihu, ale 
i na materiálu. Raději investujte 
do kvalitního kašmírového či vlněného 
svetru, který vám padne a využijete 
ho kamkoliv. Vybírat můžete z roláků, 
klasických střihů či elegantních svetrů 
s aplikacemi. 
✶ tiP stylistKy: Nebojte se zimní 
oblečení ozvláštnit výraznějšími 
doplňky. Podle vlastního vkusu vybírejte 
zlaté či stříbrné šperky, nebo originální 
bižuterii. Výrazná může být i zimní 
čelenka. 
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boty  1 299 KČ
Humanic

sVetr  1 899 KČ
LINDEX

Kalhoty  699 KČ
New Yorker

KabelKa 999 KČ
Baťa

náUšniCe 159 KČ
nárameK 279 KČ
Prsten 159 KČ
Orsay

Kabát 3 499 KČ
LINDEx

sVetr 
799 KČ
Camaieu

nárameK 
199 KČ

C&a

KabelKa 
699 KČ
Mohito

boty 
1 599 KČ
Baťa

Kalhoty 
499 KČ
Camaieu

ČelenKa 
250 Kč

C&A

náUšniCe 
139 Kč

C&A

hodinKy 
329 Kč
CROPP

bUnda 
1 999 Kč
Time out

Kabát 
1 199 Kč
Reserved

triKo 349 Kč
Takko Fashion

sVetr 
799 Kč
Orsay

✶
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UMĚNÍ ZAUJMOUT
Nepřehlédnutelná červená barva hraje prim 
v letošní zimní sezoně. Nemusíte být oblečená 
v červené od hlavy až k patě. Ke zvýraznění 
stačí červené rty nebo jasně červené 
nehty (Bourjois). Nezapomeňte, že červená 
zdůrazňuje nedostatky, proto si dejte záležet 
na kvalitním sjednocení pleti. Sametový pudr 
zafixuje pleť po celý den (Bourjois). 

sPodní Prádlo
Info o ceně v prodejně 
Triumph

nUanCe sérUm
699 KČ
Dr.MaxnUanCe noČní 

Krém
699 KČ
Dr.Max

dámsKé náUšniCe 
miChael Kors
3 170KČ
Klenoty aUrUM

dámsKé náUšniCe sKagen
1 750 KČ

Klenoty aUrUM 

VánoČní balíČKy 
balea magiC 
Fairytale
Info o ceně v prodejně 
dm drogerie markt

maKe-UP boUrjois 
h.balanCe 299 KČ 

Marionnaud

ParFém giVenChy dahlia 
diVin nUde edP 50ml
2 699KČ
Marionnaud

stíny boUrjois 
Palette 8 stínů 
529 KČ
Marionnaud

olejoVé a PeČUjíCí 
mýdlo s leVandUlí 

Info o ceně v prodejně
Havlíkova přírodní apotéka

haVlíKůV Přírodní zázraK 
- Krém
Info o ceně v prodejně
Havlíkova přírodní apotéka

Krém na extrémně suchou, 
ekzematickou pleť, lupénku, vrásky 
kolem krku, dekoltu a očí.

balzám na rty 
199 KČ

Marionnaud

rtĚnKa roUge 
lagUe Č. 08 

329 KČ
Marionnaud

 laK na nehty 
boUrjois 
1 seConde 

229 KČ
Marionnaud

KoUPeloVé 
Perly 179 KČ
Marionnaud

stříbrný 
náhrdelníK siX

279 KČ
C&a
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-50 %
na internet

Maxi

-50 %
na Štědrých 200 -50 %

na Týdenneomezeně

-50 %
na internet

Maxi

-50 %
na Štědrých 200

%

-50 %
na Týdenneomezeně

www.tescomobile.cz
ŠTĚDRÝ OPERÁTOR

Naše štědrost nezná hranic!
Vyberte si slevu, která vám vyhovuje víc:

1 + 1 SIM
zdarma

Koupíte na
www.tescomobile.cz/vitejte
Platnost do 31. 12. 2017.

SIM za 99 Kč
s kreditem 150 Kč
Při koupě SIM v prodejnách Tesco.
Platnost do 31. 1. 2018.

1 + 1 SIM
zdarma

SIM za 99 Kč
s kreditem 150
Při koupě SIM v prodejnách 
Platnost do 31. 1. 2018.

SE SPRÁVNÝMI HRAČKAMI 
MOHOU BÝT VÁNOCE JEŠTĚ 
KOUZELNĚJŠÍ
Fantazii se meze nekladou. Na vaše děti 
jistě čeká spousta skvělých a kouzelných 
dobrodružství.Exkluzivně v   

19068_Tesco_Xmas_2017_SupplierCarousel_191x112_CentroZlinMag_CZ_v03.indd   1 27.10.17   16:49



12

P
LE

S

sada šPerKů 
390 Kč
Bára style

náUšniCe 
118 KČ
GATE

šaty 4390 Kč
Bára styl

náhrdelníK 399 Kč
C&a

Prsten 249 Kč
Camaieu

KabelKa 699 Kč
Baťa

motýleK 190 Kč
Bára styl

boty 2799 Kč
Baťa

Košile 895 Kč
Veltex

saKo 5350 Kč
Prostějov Fashion 

Company

Kalhoty 2640 Kč
Prostějov Fashion 

Company

PáseK 499 Kč
Baťa

Kabát 
12 990 KČ
Blažek

lasoCKi Formen
1 299 KČ
CCC

boty 
2399 KČ
Baťa

Kalhoty 2990 KČ
Blažek

KraVata 190 KČ
Bára styl

saKo 
9990 Kč

Blažek
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PŘÍLEŽITOST   
VYPADAT BOŽSKY
Aktuální plesová móda kombinuje klasickou černou 
s elegantní červenou či vínovou. Dámské šaty jsou ze 
splývavého hladkého saténu, stále se objevuje i samet, 
dlouhé plesové róby s odhalenými rameny a kožešinová 
boa, která zahřejí. Pánům na plese sluší klasický černý 
oblek s výrazným motýlkem a boty s elegantním leskem. 
✶ tiP stylistKy: Kombinace barevného hladkého 
saténu a černé transparentní krajky je příjemným 
vytržením z klasických jednobarevných modelů.

šaty  
690 KČ

Bára styl

KabelKa 
290 KČ
Bára styl

lodiČKy 
999 KČ

Baťa

šaty 
499 KČ
reserved

sUKnĚ 399 KČ
reserved

KabelKa 350 KČ
C&a

šaty 
498 KČ

C&a

náhrdelníK 
349 KČ
Mohito

PánsKý obleK 
5790 KČ
Košile 890 KČ
KraVata 300 KČ
boty 1990 KČ
KoŽený PáseK 
590 KČ
Veltex

Košile 
2990 KČ
Blažek

šaty info 
o ceně 
v prodejně
Mohito

motýleK 
990 KČ
Blažek

oPaseK 
590 KČ
Veltex
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EFEKTNÍ MATERIÁLY 
A STŘIHY
Umírněný pánský šatník se letos neobejde bez 
elegantního kabátu v tmavě modré či šedé barvě, 
který se skvěle kombinuje s džínami a šedými 
kalhotami. Do butiků s pánskou módou se vrátily 
i efektní kabáty s dvouřadým zapínáním. V zimě 
se rozhodně vyplatí investovat do kvalitní kožené 
obuvi v kotníčkovém provedení. 
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✶ tiP stylistKy: 
Do mrazů si pořiďte 
prošívanou bundu 
z materiálů, které 
zajišťují prodyšnost 
a odolnost vůči 
větru i vodě. Místo 
černé nebo šedé 
vyzkoušejte tmavě 
zelenou, tmavě 
modrou či vínovou.

bUnda 9 990 KČ
Blažek

bUnda
info o ceně v prodejně
Kenvelo

hodinKy 5 670 KČ
Klenoty aUrUM

✶

dioPtriCKé 
brýle
5 100 KČ
Grand Optical

nárameK tommy 
hilFiger 1 710 KČ
Klenoty aUrUM

sVetr 2 990KČ
Blažek

Košile 999 KČ
TiMe OUT

PánsKý Kabát 
2 298 KČ

C&a

PánsKé hodinKy 
Casio solární 

5 490 KČ
QUiCKTiMe

sVetr
 1 099 KČ

Prostějov Fashion Company

šála 990 KČ / KS
Blažek

ČePiCe 990 KČ
Blažek

boty 1 990 KČ
VeLTex JG

GATE

jeansy 2 599 KČ
Levis, Lee, Wrangler

boty 1 799 KČ
Baťa
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Sleva 20% na nezlevněné zboží 
a 5% na zlevněné zboží.

Tuto slevu není možné kombinovat 
ani sčítat s jinými akčními nabídkami 

a slevovými poukazy.
Platnost: 20. 11. – 17. 12. 2017.

Nevztahuje se na Excelent Price.
Platnost: 24. 11. – 24. 12. 2017.

SLEVA
15%

Sleva na kompletní dioptrické brýle 
(obrubu + brýlové čočky)

Sleva 
platí při 
nákupu nad 1999 Kč

Slevy nelze kombinovat. Neplatí 
na poukázky. Nelze použít zákaznickou 

kartu A3 SPORT.
Platnost: 24. 11. – 24. 12. 2017.

Nevztahuje se na modely Best Price. 
Platnost: 24. 11. – 24. 12. 2017.

SLEVA
15%

Sleva 
na celý 
nákup

SLEVA

SLEVA

200 KČ

25%

Nelze sčítat ani kombinovat s jinými 
slevami. Platí 20. 11. – 11. 12. 2017 v OC 

Centro Zlín. 

SLEVA
20%

Sleva na celý 
nákup 

Nelze sčítat ani kombinovat s jinými 
slevami. Platí 20. 11. – 11. 12. 2017 v OC 

Centro Zlín. 

SLEVA
15%

VyUŽijte
zIMNÍ slevy

Sleva 
na sluchátka

Sleva na USB klíče, paměťové 
karty a powerbanky

Nelze sčítat ani kombinovat s jinými 
slevami. Platí 20. 11. – 11. 12. 2017 v OC 

Centro Zlín. 

SLEVA
10%

Sleva na všechny televizory

Při nákupu dvou kosmetických přípravků 
značky NUANCE zaplatíte za levnější 

z nich pouze 0,01 KČ. Akce platí 
do 31. 12 2017 v OC Cento Zlín nebo 

do vyprodání zásob. 

Platí od 20. 11. do 24. 12 2017 v OC 
Cento Zlín. 

Sleva platí na všechny kosmetické 
přípravky Uriage. Akce platí do  

31. 12. 2017 v OC Cento Zlín nebo 
do vyprodání zásob. 

SLEVA

SLEVA
20%
5%

SLEVA
20%

1+1

URIAGE

NUANCE
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ZIMA V BARVÁCH 
Zima je pro většinu dětí tím nejkouzelnějším 
ročním obdobím. První sněhové vločky 
spolehlivě rozzáří jejich oči. Aby si mohli 
užít kopec zábavy i v chladném počasí, je 
důležité pořídit hřejivé oblečení. Do šatníku 
na zimní období patří pořádné obutí, 
zimní bundy, svetry, čepice, či rukavice. 
A nezapomeňte, že každé dítě má rádo 
pestré barvičky, které zaujmou hned 
na první pohled.

D
ě

TI

boty 
799 KČ
Baťa

ČePiCe 
249 KČ
LiNDex

Košile 499 KČ
LiNDex

Kombinéza 
359 KČ
Pepco

bUnda 
550 KČ

C&a

boty 
899 KČ

Baťa

riFle 
498 KČ
C&a

ČelenKa minnie 
198 KČ
C&a

intersport

miKina 398 KČ
C&a

PyŽamo 398 KČ
C&a

rUKaViCe 29 KČ
Pepco

PoháreK s brČKem 
59 KČ
Pepco

nerF elite dUal 
949 KČ
POMPO

sVetr 179 KČ
Pepco

aKtoVKa 2490 KČ
McPeN papírnictví

PoníK s doPlŇKy 
559 KČ
POMPO
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DŮRAZ NA ODLIŠNOST

Zavděčit se pod stromečkem puberťákům je pěkně 
náročný úkol. Třeba vám přijdou vhod naše tipy. 

Místo obálky s finanční hotovostí, zkuste poukázku 
do oblíbeného obchodu. Děti v pubertě ocení i pěkné 

oblečení nebo módní doplňky, po kterých dlouho touží. 
Chtějí se hlavně lišit. Pořiďte jim nové polepy nebo obaly 

na jejich oblíbenou elektroniku. Nový mobil nebo tablet 
potěší každého. Navíc kromě zábavy se samozřejmě dají 

tyto věci využít i ke vzdělávání.
miKina 449 KČ

Takko Fashion

ČePiCe 
249 KČ
LiNDex

PaUČe 
249 KČ
LiNDex

Penál 129 KČ
CrOPP

PenĚŽenKa 
299 KČ
CrOPP

mobilní teleFon
hUawei P9 lite 
mini info o ceně 
v prodejně 
electro World

náUšniCe 
139 KČ
C&a

boty 1599 KČ
Baťa

sVetr 599 KČ
reserved

miKina 448 KČ
GaTe

miKina 499 KČ
CrOPP

díVČí sVetr 
info o ceně 
v prodejně
Sportisimo

dámsKá miKina 
879 KČ
SaM 73

PánsKé triKo 
439 KČ

SaM 73

batoh 599 KČ
reserved



PlnĚné 
CUKROVÍ
Plněné cukroví je úžasně chutné 
a hlavně jednoduché na přípravu. 
Navíc prodejny s domácími 
potřebami mají velký výběr 
formiček nejrůznějších tvarů. 
Stromeček, zvoneček, sněhulák, to 
vše z ořechového těsta s lahodnou 
krémovou náplní nemá chybu. 
A hotovo budete mít za pár 
desítek minut. Vyberte si některou 
z originálních obdob tradičních 
vánočních včelích úlků neboli vosích 
hnízd. Při výrobě hmoty si můžete 
zvolit jednu ze dvou barevných 
variant nebo zkusit obojí. 

Vosí hnízda světlá 
1 celé vejce
200 g mletého cukru
200 g mletých ořechů.

Vozí hnízda tmavá 
220 g moučkového cukru
240 g rozemletých piškotů
135 g másla
3 lžíce kakaa
4 lžíce rumu
1 sáček vanilkového cukru

Postup přípravy:
Hmotu stačí zpracovat v míse 
a poté hned vtláčet do vyklápěcích, 
či otevíracích formiček. Formičky 
je lepší před každým novým 
plněním vysypat moučkovým 
cukrem. Vytvořené tvary můžeme 
plnit žloutkovým, kakaovým nebo 
karamelovým krémem, nebo stačí 
použít jen Nuttelu. 
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FormiČKy 
na CUKroVí delíCia, 
3 VánoČní tVary 
129 KČ
Tescoma

mlýneK na oříšKy 
delíCia 299 KČ

Tescoma

PeKárna eta 
7149 90020 
deliCCa
Info o ceně 
v obchodě
electro World

CUKrářsKá 
zdobiCí tUŽKa 
delíCia
299 KČ
Tescoma

PánVe amber 
od 699 KČ
Tescoma

sKlenĚný šáleK 
s PorCelánoVým 

PodšálKem mandala 
lotos, objem 0,2l

279 KČ
Oxalis

matCha set maČKa – KomPletní 
soUPraVa Pro PřiPraVU Čaje 
matCha
1 199 KČ
Oxalis

eta gratUs 
maX 
0028 90061  
Info o ceně 
v obchodě
DaTarT

Přijďte ochutnat naše skvělé 
kuřecí produkty i v období 
vánočních svátků. Vaše KFC.

24.12. 2017: 8:00 - 13:00

25.12. 2017: ZAVŘENO

26.12. 2017: 13:00 - 22:00 / DT do 22:30

27. - 30.12. 2017: 8:00 - 22:00 / DT do 22:30

31.12. 2017: 8:00 - 14:00

1.1. 2018: 14:00 - 22:00 / DT do 22:30

KFC_INZERCE_191x112mm.indd   1 25.10.17   14:51

FRESH SALÁTY
– SUŠENÁ RAJČATA 
   A BALKÁNSKÝ SÝR

– ZAUZENÉ KUŘE S EMENTÁLEREM, 
 JABLKEM A HOŘČIČNÝ DRESING

– KOZÍ SÝR, OSTRUŽINY, BRUSINKY 
 A MALINOVÝ DRESING

Ilustrační foto

A4s_bez_cen.indd   1 23.10.17   11:17
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Přijďte ochutnat naše skvělé 
kuřecí produkty i v období 
vánočních svátků. Vaše KFC.
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FRESH SALÁTY
– SUŠENÁ RAJČATA 
   A BALKÁNSKÝ SÝR

– ZAUZENÉ KUŘE S EMENTÁLEREM, 
 JABLKEM A HOŘČIČNÝ DRESING

– KOZÍ SÝR, OSTRUŽINY, BRUSINKY 
 A MALINOVÝ DRESING

Ilustrační foto

A4s_bez_cen.indd   1 23.10.17   11:17

Od školáka po babičku – Datart potěší každého
Také už vám v hlavě hrají vánoční koledy a přemýšlíte, koho čím obdarujete? 
Vymýšlení dárků může být někdy boj, ale v Datartu jsou přesvědčeni, že dokáží 
vymyslet skvělý dárek pro každého. 
Žijeme v 21. století a nákup přes internet může mít své výhody. A co když si 
zákazník neví rady? Nedokáže si vybrat z desítek modelů od mnoha výrobců, 
netuší, jestli potřebuje všechny ty moderní technologie, bojí se, že vybere 
špatně. Takový zákazník ocení radu opravdového elektrospecialisty v prodejně.

Pro kluka i pro holku
Datart nejsou jen počítače a televize, ale objevíte zde i řadu elektronických 
hraček a vychytávek, které potěší a hlavně překvapí každého předškoláka 
i puberťáka. Pro ty malé má Datart odstrkovadlo s funkčními světly 
a klaksonem v podobě originálního Bentley. Malý voják zaručeně ocení model 
tanku na dálkové ovládání. Holčičky si zamilují chytré dětské hodinky, které 
disponují fotoaparátem, pohybovým senzorem a ve kterých se skrývají 
i hry. Hitem letošních Vánoc jsou zaručeně také oblíbené drony a elektrické 
koloběžky. 

Zapeklité dárky
Na seznamu pro Ježíška se objevilo něco jako „Péesko“, ale rodiče často přesně  
nevědí o co jde. Obavy nejsou na místě! Řeč je o nejoblíbenější herní konzoli, 
která bude nepochybně vánočním hitem číslo jedna. Pokud si zákazník neví 
rady, jak vybrat ten správný model telefonu, jeho barvu a podobně, nemusí se 
bát. Při návštěvě naší prodejny si může v klidu vše prohlédnout a vyzkoušet. 
Krušné chvíle zažívá mnoho zákazníků při vymýšlení toho pravého dárku pro 

pro babičku nebo dědečka. V Datartu mají i zde jasno – bestsellerem jsou 
stále hudební nosiče, třeba s vánočními písněmi od Lucie Bílé, produkty pro 
péči o zdraví jako jsou tlakoměry nebo chytré váhy a někdy jsou nejlepší ty 
nejjednodušší nápady jako je nová mikrovlnka nebo fi ltrační kávovar. 

Zdravě i o svátcích?
A proč ne! Stále více a více lidí projevuje zájem o zdravý životní styl. I tímto 
směrem se při výběru dárků pod stromeček můžete zaměřit. Radost jistě 
uděláte například praktickým smoothie mixérem, kuchyňským robotem nebo 
elektrickým zubním kartáčkem.  
Ať už potřebujete poradit s čímkoliv, nebojte se zastavit v prodejně DATART 
v Centro Zlín, kde je pro vás otevřeno každý den od 9:00 do 21:00 hodin. 
Těší se na vás tým elektrospecialistů, ochotných kdykoli pomoci a poradit 
s výběrem těch nejlepší dárků.
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šaty 549 KČ
New Yorker

PáseK 499 KČ
Orsay

Kabát 1698 KČ
C&a

boty 1799 KČ
Baťa

KabelKa 790 KČ
Bag style

rUKaViCe 225 KČ
C&a

náUšniCe 159 KČ
Camaieu

batoh 
1 199 KČ

Kara

ParFém 
intimaCi sheer
1 499 KČ
Marionnaud

Ovocná, květinová, cypřišová 
kompozice je kombinací 
ženskosti a smyslnosti.Pero ParKer

 cena od 890 KČ
McPen papirnictví

VánoČní balíČKy 
balea glamoroUs
169 KČ
dm drogerie markt

dámsKé hodinKy 
tommy hilFiger 

6 300 KČ
Klenoty aUrUM

bC Fibre 
ForCe 
749 KČ 

Kadeřnictví 
KLier

sníh nebo PoPel
sara raasChoVá
299 KČ
Knihy DOBrOVSKÝ 
Beta

Kalhoty 2299 KČ
Levis, Lee, Wrangler

sVetr 798 KČ
C&a

bUnda 6999 KČ
Kara 

boty 2190 KČ
Prostějov Fashion 

Company
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Děkujeme ZOO a zámku 
Zlín-Lešná za poskytnutí 
prostor pro focení. 
> www.zoozlin.eu

Věnujte dárkový 
poukaz do kadeřnictví 
KLIER v hodnotě 
1000 Kč, který lze 
využít ve kterémkoliv 
salonu KLIER v ČR. 
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ČAS NA
VÁNOČNÍ NÁKUPY
Dary, dárky, dárečky. Pro některé to bývá velký pro-
blém, který končí nákupy na poslední chvíli, dokonce   
i na Štědrý den. Zkuste si udělat seznam vánočních 
dárků dopředu. Muže by třeba potěšily nové hodinky, 
či teplý svetr. Ženám určitě udělá radost nový par-
fém či jiná voňavá kosmetika. A panenka nebo auto 
vykouzlí úsměv na tváři vašim dětem.

Pokud máte 
strach, že 
nevyberete 
pro své blízké 
ten správný 
vánoční dárek, 
zvolte dárkový 
poukaz našeho 
obchodního 
centra. 
Na nákup pak 
můžete vyrazit 
společně.

PomPo herní set 
na KoleCh 499 KČ
POMPO

to
stePhen King
549 KČ
Knihy DOBrOVSKÝ 
Beta

VánoČní sVetr
info o ceně v prodejně
HOUSe

hodinKy Pierre 
lannier 4 890 KČ
Présence

PánsKá tašKa 
2 +199 KČ
Kara

VánoČní 
balíČKy balea 
men Fresh
139 KČ
dm drogerie 
markt

PenĚŽenKa 
1 499 KČ
Kara

zaVíraCí nůŽ 
walther tFK 

info o ceně 
v prodejně

eWax

dárKoVý boX 549 KČ
Víno&Destiláty

dřeVĚný stojan 
na 2 Vína 120 KČ

Víno&Destiláty

monster trUCK  
info o ceně v prodejně
rC King

land roVer deFender 
info o ceně v prodejně
rC King

mega bloKs 
VláČeK 

s Písmeny 
699 KČ

POMPO

bareVné  
PastelKy 399 KČ

POMPO
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PRAVÁ VÁNOČNÍ 
ATMOSFÉRA 
V zimě se brzy stmívá, a proto musíme brzy svítit. Na druhou 
stranu si s oblibou právě v době vánoc užíváme překrásnou 
slavnostní atmosféru s miliony drobných světýlek v ulicích. 
Světýlka se dají použít všude, ať už doma, v interiéru, nebo 
venku na balkoně, terase, či v zahradě. A když venku mrzne, až 
praští a my se vrátíme zkřehlí z procházky příjemně nás zahřeje 
nejen exkluzivní čerstvá káva, ale třeba i šikovné elektrické 
výhřevné pantofle.

eXtra ÚČinný iPl ePilátor PhiliPs lUmea 
Prestige iPl bri956/00 
info o ceně v obchodě
DaTarT

Použití na paže, nohy, břicho, bikini, podpaží, tvář,  
5 nastavitelných úrovní intenzity záblesku.  

aPPle iPad 
info o ceně v obchodě
electro World

Na iPadu se můžeš učit, bavit, prohlížet web i tvořit. 
Má nádherný 9,7palcový retina displej, výkonný čip 
a9, 8MP fotoaparát, kameru FaceTime HD, Touch iD 
a baterii na celý den. V odolné hliníkové konstrukci, 
která neváží ani půl kila.

eleKtriCKé VýhřeVné 
PantoFle sanitas sFw 10 
info o ceně v obchodě
electro World

soniCKý eleKtriCKý zUbní 
KartáČeK PhiliPs soniCare 

diamondClean hX9332/04  
info o ceně v obchodě

DaTarT

nesPresso délonghi Citiz&milK 
en267.bae 

info o ceně v obchodě
electro World

Kávovary Nespresso byly vyvinuty tak, aby 
po přípravě vynikla jemné aroma a chuť 

exkluzivních Grands Crus kapslí.

eleKtriCKá toPná PodUšKa sanitas 
swb 50 
info o ceně v obchodě
electro World

Příjemně a rychle vás dokáže zahřát 
a pomůže i ulevit od bolesti. 

myČKa ora ito Černá
18 990 KČ
KUCHYNě Gorenje

ChladniČKa ora 
ito Černá 26 990 Kč 

KUCHYNě Gorenje
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VysoCe ÚsPorná 
sUšiČKa Prádla  
eleCtrolUX Per-
FeCtCare 800 ew8h-
358sC  
info o ceně v obchodě
DaTarT

Kapacita 8 kg, hlučnost 
66 dB, tepelné čerpadlo, 
invertorový motor, 
senzory sledující vlhkost 
náplně, odložený start. 

PraČKa se sUšiČKoU lg 
F72j7hg1w 

info o ceně v obchodě
DaTarT

Přístroj, který můžete ovládat 
na dálku. Kapacita 7 kg, 

hlučnost 57 dB při praní, 73 
dB při odstřeďování, 1 200 ot./

min. , dětský zámek, ovládání 
přes Wi-Fi. 

KValitní digitální  
Kamera sony hdr-CX405
info o ceně v obchodě
DaTarT

2,29Mpx snímač CMOS exmor r 
• objektiv Zeiss Vario–Tessar • 30× 
optický zoom • optická stabilizace 
• záznam Full HD • reproduktor 
• integrovaný USB kabel • micro 
HDMI • micro SD a M2 paměťové 
karty • 6,7cm LCD displej

teleVizor 4K Ultra hd smart tV sony 
braVia Kd-55Xe8505
info o ceně v obchodě
DaTarT

rozlišení 3840×2160 px • 800Hz technologie 
obrazu Motionflow XR • 4K HDR Processor X1 • 4K 
HDR • Super Bit Mapping 4K HDR • technologie 
4K X-Reality PRO • TRILUMINOS displej • 2× 
tuner DVB-T2/C/S2 • kodek HEVC (H.265) – 
nový digitální standard • Wi-Fi • LAN port • 4× 
HDMI • 3× USB • možnost srovnat kabely do části 
za stojánkem • zvukový výkon 20 W • hlasové 
ovládání • režim ClearAudio+ • operační systém 
android TV.

VenKoVní deKoraČní laseroVá lamPa 
info o ceně v obchodě
electro World

Star Shower vám pomůže během Vánoc nebo 
Halloweenu vyčarovat nezapomenutelnou pohádkovou 
atmosféru. Tisíce holografických hvězd se rozzáří 
v průběhu jediné sekundy a osvítí plochu 300 m² 
až do vzdálenosti 100 metrů. Snadná manipulace - 
stačí zapojit do elektřiny. 

4K monitor samsUng U28e590d 
info o ceně v obchodě
electro World

Poznejte neskutečně realistickou kvalitu detailního 
obrazu v rozlišení UHD s monitorem Samsung U28e590. 
Vychutnejte si nepřekonatelnou kvalitu obrazu v dokonale 
ostrém rozlišení a s miliardami barev.

aUtodrŽáK 
na teleFon 
490 KČ
Mobile4you

herní Konzole Playstation 4 
Pro 1 tb + gran tUrismo sPort
info o ceně v obchodě
electro World, JrC gamecentrum

Gran Turismo Sport je novou evolucí 
legendární závodní série, jenž vzniká 
v úzké spolupráci s organizací Fia a klade 
si za cíl propojit virtuální závodění s tím 
reálným.

notebooK omen by hP 15
info o ceně v obchodě

electro World

Notebook OMeN, jenž je nabitý výkon-
ným hardwarem a vyniká agresivním 

designem, nabízí mobilní hraní bez 
kompromisů, abyste mohli přijmout výzvu 

k boji, ať jste kdekoli.

lamPa stolní 
650 KČ

eLKOMa

bezdrátoVá slUChátKa sony
Info o ceně v prodejně

DaTarT
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VYRAZÍME  
DO ZÁVĚJÍ
Budete trávit chvíle na horách? Pak se vám 
i vašim dětem určitě budou hodit pevné zimní 
boty. V obchodním centru CENTRO Zlín je výběr 
opravdu obrovský. Kromě prodejen s obuví tu 
najdete i několik velkých obchodů se sportovním 
vybavením, kde pořídíte kvalitní boty mnoha 
osvědčených značek. Většina za nich je vyrobena 
z nepromokavých materiálů, takže můžete 
i do vysokého sněhu a vaše nohy budou stále 
v teple a v suchu. 

dĚtsKé boty 
adidas 1050 KČ
a3 SPOrT

dĚtsKá bUnda 
adidas 1740 KČ
a3 SPOrT

dĚtsKá bUnda 
adidas 1390 KČ
a3 SPOrT

adidas Cw winter hiKer sPeed CP
PánsKá obUV 2990 KČ
a3 SPOrT

ChlaPeCKá soUPraVa 
mCKinley snow boy 

randy 2799 KČ
intersport

lyŽařsKé/snowboardoVé 
brýle roXy PoPsCreen

2499 KČ 
intersport

PánsKá lyŽařsKá obUV 
atomiC hawX magna 90X
6899 KČ
intersport

lyŽařsKá helma  
giro nine miPs
2999 KČ
intersport

PánsKá bUnda 
ColUmbia ride on 

4699 KČ
intersport

dámsKé 
lyŽařsKé hole 
atomiC CloUd 

699 KČ
intersport

díVČí bUnda mCKinley 
Fast girls teresia 

3299 KČ
intersport

sjezdoVé lyŽe 
nordiCa 

info o ceně v prodejně
Sportisimo

KomPletní VybaVení 
Pro zimní sezonU 
a serVis najdete 
V ProdejnĚ intersport 
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BRUSLENÍ  
PRO VŠECHNY
Zkuste v zimě vyměnit svůj pravidelný běžecký 
trénink za bruslení. Minulou zimu nám počasí 
v tomto směru opravdu přálo. Pokud to letos 
bude jinak, řešením je zimní stadion. Každopádně 
bruslení je skvělý aerobní sport. Zabrat dostanou 
především hýžďové a stehenní svaly, pozadu ale 
nezůstane ani břicho a záda. Posilují se také plíce. 
Bruslení má navíc jednu velkou výhodu, dochází 
při něm výrazně šetrnější o polovinu menším 
nárazům na klouby a páteř.

dámsKé 
lyŽařsKé triKo 
iCebreaKer 
oasis ls ziP 
2 499 KČ
intersport

dámsKé 
termotriKo 

info o ceně 
v prodejně
Sportisimo

dĚtsKé boby 
info o ceně v prodejně

Sportisimo

dámsKá zimní obUV 
lUhta lila 2 799 KČ
intersport

dĚtsKé brUsle 
temPish rs 
Vterso iCe girl 
1199 KČ
intersport

miKina 949 KČ
SaM 73

batoh 559 KČ
SaM 73

hodinKy gear 
s3 Frontier
electro World

dĚtsKá zimní 
obUV mCKinley 

loUPi
699 KČ

intersport

dámsKé zatePlené 
rUKaViCe
 info o ceně 
v prodejně
Sportisimo

PánsKé brUsle
 info o ceně v prodejně

Sportisimo

jUnior PUloVr
 info o ceně 
v prodejně
Sportisimo

PánsKé Kalhoty  
info o ceně 
v prodejně
Sportisimo



ZÁŘIVÁ ENERgIE  
PRO ZIMNÍ VEČERY
Svíčky dokážou interiéru propůjčit úžasnou hřejivou atmosféru. 
Jsou spojené s romantikou, s Vánoci, s relaxací, ale hodí se 
prakticky ke každému ročnímu období a příležitosti. Hlavně teď 
v zimě, kdy se světla a sluníčka moc nedostává, mohou právě 
svíčky dodat tu chybějící zářivou energii a světlo. Zvednou vám 
náladu a navodí klid.

CoUntry - KoUPelna s nádeChem 
VenKoVsKého stylU.  

Info o ceně v prodejně
SiKO KOUPeLNY & KUCHYNě

 Jako základ využijte vzhledu pálených cihel. 
S umyvadlem ve tvaru džberu navodíte 
atmosféru venkovsky laděné koupelny.

KUChynĚ irma (natUrel easy)
Info o ceně v prodejně
SiKO KOUPeLNY & KUCHYNě

elegantní bílá kuchyně s čistými, hladkými liniemi 
skýtá dostatek prostoru, ke všemu máte snadný 
přístup, pohodlně a snadno otevřete každou 
skříňku.

KUChynĚ gorenje ora 
ito blaCK
magiC 300
Info o ceně v prodejně
KUCHYNě Gorenje

dřeVĚný 
andĚl 269 KČ

Brusinka

KUlatý Podnos 149 KČ
VelKá sVíCe 110 KČ
malá sVíCe 85 KČ
Brusinka

sVíCen 
info o ceně  
v prodejně

ASKO – NÁBYTEK 

sKlenĚná 
dÓza 59 KČ

Pepco

trezor 
nábytKoVý 

1 190 KČ
Klíčová služba 

Janík

PlánoVaná KUChynĚ targa 
bílá VysoKý lesK / dUb Žíhaný
ASKO – NÁBYTEK 

Široká variabilita plánování, mnoho 
úložného prostoru, velký výběr pracovních 
desek a úchytů, výběr ze tří  dekorů

lUstr 2 190 KČ
eLKOMa

Vonná lamPa 349 KČ
Vonný VosK 59 KČ
McPeN papirnictví
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Info o ceně 
v obchodě

Koberce Breno
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Co řekneme, to platí. Expres 
půjčka s garantovaným úrokem.
U nás bez nepříjemných překvapení – úrok 
nepřeroste 6,9 % s RPSN 7,3 %.
Úrok garantujeme u každé nové půjčky nad 200 000 Kč.

S námi můžete počítat

6,9 %

Výše úvěru 200 000 Kč, 108 splátek, měsíční splátka 2 491 Kč, roční úroková sazba 6,9 %, poplatek za poskytnutí úvěru 1 295 Kč, RPSN 7,3 % p. a., celková částka splatná 
spotřebitelem 270 337,67 Kč. U částek vyšších než 300 000 Kč musí být doložen souhlas manžela/ky. U částek vyšších než 500 000 Kč musí být v žádosti uveden spolužadatel, 
a to manžel/ka nebo jiná osoba. Garantovaná roční úroková sazba 6,9 % je platná pro nové úvěry od 200 000 Kč včetně. Tato nabídka není závazná. Akce platí do 31. 12. 2017.

224 444 222 | moneta.cz

235073_inzerce_Expres_pujcka_Zlin_191x112_Tisk.indd   1 10/2/17   12:10 PM

www.siko.cz

Nechte se inspirovat stylem francouzského venkova. Vytvořte domov s útulnou, příjemnou 
atmosférou a romantickým nádechem. Vneste kouzlo Provence do vaší koupelny i kuchyně. 
Barvy inspirované přírodou, světlé tóny, bílá v kombinaci s lehce mořeným dřevem, s patinou 
či oprýskáním. Řada dekorativních prvků a neodmyslitelná levandule. Vypadá krásně a váš 
domov i nádherně provoní. Vytvoříte tak atmosféru plnou příjemných zážitků.

 „Styl francouzského venkova představuje kombinaci vznešenosti 
a rustikální tradice.“ 

ve stylu Provence
koncept pro koupelnu i kuchyni

OC Centro Zlín II 
Tř. 3. května 1205, Zlín 4 - Malenovice
tel.: 577 120 202, email: zlin@siko.cz 
PO-NE 9.00 - 19.30

Veronika Šupitarová 
Product Manager
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Datart
Electroworld
Elkoma
JRC gamecentrum
Mobil4you
O2
T-Mobile
Vodafone

elektro, PC, telefony, hry:

A3 sport
Ewax
Intersport
Sportisimo

sport, volný čas:

Bel & Blanc čistírna
Česká spořitelna
Dětský koutek
Dr.Max lékárna
grand Optical optika
Klíčové služby Janík
Kadeřnictví KLIER
Moneta Money Bank
Směnárna

služby:

dm drogerie markt
Havlíkova přírodní apotéka
Marionnaud
Yves Rocher

drogerie, kosmetika: 

Asko nábytek
Brusinka
Koberce Breno
Kuchyně gorenje
Mountfield
Siko koupelny & kuchyně
Super ZOO
Tescoma

dům, byt, zahrada:

VYDAVATEL
Centro Zlín FMC, s.r.o.
Vězeňská 5/116
110 00 Praha 1

ZHOTOVITEL
HExxA.CZ s.r.o.
Vavrečkova 5262, Zlín
www.hexxa.cz

REDAKCE
Světlana Divilková
Eva Křeková

gRAFIKA A DTP
Věra Čadová

FOTO
Ivo Hercik

PRODUKCE
Eva Křeková

STYLISTKA A VIZÁŽISTKA
Lenka Petříková

gRAFICKÝ LAYOUT
Bizmark a.s.

INZERCE
Centro Zlín FMC, s.r.o.
Tel. +420 577 103 499

REgISTRACE
MM ČR E 16727

VYCHÁZÍ
20. 11. 2017

Uvedené ceny produktů 
jsou platné v době uzávěrky
magazínu. 
Vydavatel nenese zodpověd-
nost za případné změny cen 
v nabídce produktů jednotlivých 
obchodů.

OTEVÍRACÍ DOBA

OBCHODNÍ CENTRUM
CENTRO ZLÍN *
PO–NE    9:00–21:00

HYPERMARKET  TESCO
PO–NE    6:00–24:00

OBI
PO–NE    8:00–20:00

*Neplatí pro: 
Česká spořitelna, Elkoma, 
Lékárna Dr.MAx, McDonald‘s, 
Restaurace Panda

MAGAzíN  
oBChodNího CENtRA 
CENtRo zlíN
www.ceNtrozlIN.cz

www.facebook.com/centrozlin
Přidejte se k fanouškům Centro 
Zlín na Facebooku a mějte 
informace o akcích a novinkách 
jako první!

Ice Café
KFC
McCafé
McDonald‘s
Minit
Mixgrill
Panda restaurace
Quickdeli – chlazená jídla
Segafredo Espresso
Ugova čerstvá šťáva

restaurace, kavárny, 
občerstvení:

Dráčik
Knihy Dobrovský
McPen papírnictví
Pompo
RC King

hračky, knihy, papír:

Crystal Bijou
Klenoty Aurum
Planeo Quick Time
Présence

šperky, bižuterie, hodinky:

Bára styl
Blažek Praha
C&A
Camaieu
Cropp
F&F
gate
House
Kara
Kenvelo
Levis, Lee, Wrangler
Lindex
Mohito
New Yorker
Orsay
Pepco
Prostějov Fashion Company
Reserved
Sam 73
Takko Fashion
Timeout
Triumph International
Veltex Jg
Zetex

móda:

geco Tabák
Květiny Tano
Maxim–ecigareta
Oxalis čaj & káva
Pivotéka UH
Veselá Veverka
Víno&Destiláty

dárky, ostatní:

*

Bag Style
Baťa
CCC
Humanic
Jola

obuv, galanterie:


