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SPL
LNĚNÁ
Á PŘÁNÍÍ V CENTR
RO ZLÍN
Vánoční strom splněných přání rádia Kiss Publikum je v našem Centru již tradicí,
strom pomáhá plnit tajná přání dětí z dětských domovů Zlínského kraje. Společně
jej rozsvítíme v pátek 27. listopadu a od tohoto dne se můžete zapojit i vy. Stačí si
u stromu vybrat ze seznamu přání, které byste chtěli vyplnit, koupit dárek, nalepit
na něj připravený štítek se jménem dítěte a přinést ho zpět k vánočnímu stromu
do rukou hostesky rádia Kiss Publikum. Ještě před Vánocemi rozvezou dárky
moderátoři rádia do domovů a na Štědrý den se pak i díky vám rozzáří nejedna
dětská tvář. V minulém roce se podařilo vyplnit přání všech 317 dětí z 15 dětských
domovů a zařízení v kraji a ještě i nějaká navíc.
Centro Zlín plní vánoční přání také svým nejmladším
návštěvníkům. Během prosince najdete v centru označenou
Ježíškovu poštovní schránku, do které mohou
děti vhodit obrázek svého vysněného
dárku. Stačí napsat a nakreslit přání,
jméno dítěte, věk, adresu a e-mailový
nebo telefonický kontakt na rodiče.
Přání za vás odešleme a mnoho dětí
se dočká milého překvapení ještě
před Štědrým dnem!

Vítejte v OBI
Již brzy i ve Zlíně

Přířez
dřeva

Objednání
zboží

Míchání
barev

Půjčovna
nářadí

Půjčovna
vozíků

.cz
www.obi.cz

Široký sortiment zboží a služeb

Vážení zákazníci,
sotva jsme si zvykli na chladná rána a dlouhé večery, už nám
na dveře klepou Vánoce! V nadcházejícím adventním čase
bychom vám chtěli popřát hlavně klid, pohodu a žádné zbytečné
shony. Vánoce mají být svátky klidu, zkusme je takto prožít.
Snadno se to řekne, ale jak to zvládnout v praxi? V tom bychom
vám rádi alespoň trochu pomohli. S myšlenkami na vánoční
pohodu, kapra, salát a pohádky se každoročně pojí otázka: co
komu nadělí Ježíšek pod stromeček? S tímto nelehkým úkolem
vám rádi poradí zkušení kolegové v našich prodejnách. Více než
80 obchodů nabízí širokou škálu sortimentu, a tak se snadněji
najde vhodný dárek pro děti, rodiče, babičku s dědečkem i pro
domácí mazlíčky. Přijďte se přesvědčit. Malou inspiraci jistě
najdete i na stránkách tohoto magazínu, jehož součástí je
i nová rubrika – tipy a rady přímo od stylistky a vizážistky Lenky
Petříkové. U nás zakoupené dárky vám v předvánočním čase
také zdarma zabalíme; jen si pohlídejte, komu je který balíček
určen. A pokud si nebudete vědět rady s tím, jaký dárek vymyslet,
můžete jednoduše věnovat dárkový poukaz, který zakoupíte
v kavárně Segafredo Espresso. Dárkový poukaz Centro Zlín
přijímá většina prodejen našeho obchodního centra.

DÁRKOVÝ POUKAZ
DO OC CENTRO ZLÍN
Nevíte co vhodného darovat svým blízkým? Věnujte poukázku do našeho obchodního centra! Na Vánoce i na narozeniny,
dárkový poukaz na nákupy v Centro Zlín je vhodným dárkem
pro každou příležitost. Obdarovaný si takto sám může vybrat
ten pravý dárek v téměř 80 obchodech.
Dárkové poukázky
v hodnotě 500 Kč
a 1 000 Kč můžete zakoupit
v kavárně Segafredo
Espresso.

www.facebook.com/centrozlin
Modelka na titulce: Čepice 349 Kč Orsay, svetr 1 199 Kč Orsay,
bunda 2 629 Kč Levis, Lee, Wrangler.

Neustále pro vás připravujeme další akce
a novinky a snažíme se, abyste u nás našli vždy
něco navíc. Mezi poslední novinky patří malá
bezpečná hrací zóna pro děti, informační
video totem poblíž centrálního vchodu či
obnovená služba Nákupy se stylistkou. Co
nevidět spustíme také nové webové stránky!
Sledujte náš web a Facebook a neunikne
vám žádná akce ani novinka.
Řada z vás jistě zaznamenala, že svoji činnost ukončil řetězec
bauMax, což doprovodila velká výprodejová akce. Spolu s vámi
se již nyní těšíme na to, že nedlouho po Novém roce se prostory
opět zaplní a vás, zákazníky, přivítá nová prodejna OBI, která se
tímto vrací do Zlínského kraje.
Těšíme se na vaši návštěvu a děkujeme za vaši přízeň

Vaše Centro Zlín




U nás najdete
vždy něco navíc

Autogramiáda knihy
Biomanžel Michala Viewegha
27. 11. od 16:00, v prodejně
Knihy DOBROVSKÝ
Biomanžel je volným pokračováním
Vieweghova bestselleru Biomanželka (2010), kterého se prodalo
více než sto tisíc výtisků a dočkal
se úspěšného divadelního zpracování.
Známému spisovateli Mojmírovi
praskne v cíli pražského maratonu aorta, a někdejší sebevědomý
světák se tak na několik příštích
let změní v komicky neurotického
pacienta. Takovou proměnu
unese jen málokterá žena,
zvláště když se její choť
ve slabé chvíli přizná k nevěře. Ani manželka Hedvika není výjimkou. V životě ji
navíc čeká ještě jeden doslova koperníkovský obrat
a s překvapivým veletočem
prochází i sám Mojmír. Vypravěčkou tohoto autobiograficky laděného příběhu
je podobně jako v Biomanželce dula, jejíž sžíravost je
sice nemilosrdná, ale zdá
se, že také ozdravná…

OTEVŘENO O VÁNOCÍCH
obchodní centrum

24. 12.
25.-26. 12.
27.-30. 12
31. 12.		
1. 1. 2016

9:00–13:00
ZAVŘENO
9:00-21:00
9:00–13:00
ZAVŘENO

OTEVŘENO O VÁNOCÍCH
hypermarket

18.-23. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27.-30. 12.
31. 12.
1. 1. 2016
2. 1. 2016

Nonstop
6:00–13:00
ZAVŘENO
8:00–24:00
6:00–24:00
6:00–17:00
ZAVŘENO
7:00–24:00

27. 11. – 23. 12. 2015

BALICÍ SLUŽBA ZDARMA
Nechte si u nás zdarma zabalit dárky pro vaše blízké. Balicí službu najdete
na pasáži našeho obchodního centra vedle prodejny Marionnaud od 27. 11.
do 23. 12. denně od 10:00 do 20:00. Stačí, když si v našem stánku vyberete
ten nejhezčí balicí papír a o zbytek už se postaráme. V případě zájmu můžete
přispět do umístěné kasičky a podpořit tak s námi otrokovickou Charitu
a zlínské Centrum pro rodinu.

27. 11. 2015 / v 16 hodin

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Od 16 hodin navodí v našem obchodním centru vánoční atmosféru mladí zpěváčci ze
souboru PLÁŇATA z Halenkovic spolu s cimbálovou muzikou. Slavnostní rozsvícení se
uskuteční v 17 hodin.
Týž den od 16 hodin se můžete těšit na autogramiádu Michala Viewegha v knihkupectví
Knihy Dobrovský.

27. 11. – 18. 12. 2015

VÁNOČNÍ STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Udělat radost dětem z dětských domovů a azylových zařízení Zlínského kraje můžete
od 27. 11. do 18. 12. zakoupením jimi vybraného dárku u Vánočního stromu splněných
přání, který u nás postavíme společně s rádiem Kiss Publikum.

5. 12. 2015 / od 15 do 18 hodin

MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE

Tradiční odpolední setkání s Mikulášem, anděly a čerty v produkci rádia Rock Max je
především pro děti, ovšem ani dospělí se nemusí bát přijít! Kromě malých dárečků vás
čeká andělská tvořivá dílnička i mikulášské focení.

7. 12. – 17. 12. 2015

JEŽÍŠKŮV KOUTEK

Vyfoťte se v originálním vánočním prostředí! Ježíškův koutek najdete naproti prodejny
C&A. Jeho součástí je i Ježíškova poštovní schránka, do něhož mohou děti vhodit
obrázek svého vysněného dárku, který by chtěly dostat pod stromečkem. Stačí napsat
a nakreslit přání, jméno dítěte, věk, adresu a e-mailový nebo telefonický kontakt
na rodiče. Přání za vás odešleme a spousta dětí se dočká milého překvapení ještě před
Štědrým dnem!

ŽENY

Hodinky Casio
SHEEN 4 490 Kč
Planeo Quick Time

Bunda 7 999 Kč
KARA
Textil vyplněný velbloudí srstí.

Vesta
869 Kč
F&F

Vesta 949 Kč
NEW YORKER
Čepice
349 Kč
MOHITO
Kabelka 899 Kč
Baťa

Baret 399 Kč MOHITO
Náhrdelník 249 Kč MOHITO
Halenka 649 Kč Orsay
Kabát 1 199 Kč HOUSE
Rukavice 249 Kč Kenvelo
Kabelka 949 Kč Orsay
Legíny 499 Kč Camaieu
Kozačky 2 799 Kč Baťa
Rukavice 499 Kč
Orsay

Tipy
stylistky

V módě zůstávají jako každoročně
kožešiny. Módní trendy velí
tuto sezónu elegantní sněhově
bílou barvu, vybrat si můžete
ze široké škály vestiček nebo
kožíšků s vypasovaným střihem
z kvalitních materiálů. Je na vás, zda zvolíte
pravé nebo umělé. Kontrastní černo-bílá
kombinace je typická pro zimní období
a bude vám opravdu slušet.

✶

Alexandra
Fullerová:
Než přijdou deště,
Africké memoáry
319 Kč
Knihy DOBROVSKÝ
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Vesta 698 Kč
GATE

Klapky
na uši
199 Kč
Reserved

Vesta 1 299 Kč
Kenvelo

Kabát 1 699 Kč
Reserved

sheen-watches.eu
Seznam prodejců naleznete na

www.casio-watch.cz

SHE 3041PGL-7A

ŽENY

Pončo 798 Kč
GATE

Pončo 459 Kč
NEW YORKER

Mikina 699 Kč
HOUSE

Klobouk 349 Kč
NEW YORKER
Legíny 999 Kč
Benetton
Rukavice
349 Kč
F&F

Kabelka 699 Kč
Camaieu
Kozačky
999 Kč
CCC
Dioptrické brýle
JAM MMJ 5 100 Kč
Grand Optical
Náušnice 19 Kč
Takko Fashion
Halenka 799 Kč
MOHITO

Pásek
399 Kč
Camaieu
Kožená
kabelka
2 100 Kč
KARA

Pončo 548 Kč
GATE
Rukavice 349 Kč
Reserved

Bordó, jak napovídá název, je
odvozena od barvy červeného
vína. Tuto sezonu vládne módě
a sluší téměř každé ženě.
V kombinaci s černou je vysoce
elegantní. Pokud chcete oživit
svůj šatník, vyzkoušejte kombinaci bordó
a tmavě modré barvy.
MUST-HAVE: Letos by vám v šatníku
neměly chybět hřejivé pončo, kotníkové
kozačky a elegantní klobouk.

✶

Kabelka 550 Kč
C&A
Legíny 299 Kč
NEW YORKER
Boty 698 Kč
GATE
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Tipy
stylistky

Pásek 399 Kč
Camaieu

✶
Lenka Petříková
vizážistka & módní stylistka
www.petrikova-visage.cz

STYL

&VIZÁŽ

ZIMNÍ TRENDY
Přináším vám krátký návod, jak
přenést aktuální trendy z módních
mol do VAŠEHO ŠATNÍKU.
Během zimních měsíců toužíme po teple, pohodlí,
ale také stylu.
Celému období dominuje jednoznačně barva
bordó, vypadá skvěle v kombinaci s černou,
námořnickou modrou či šedou.

Boty 899 Kč
CCC

Vesta 698 Kč
GATE

Kabát 698 Kč
GATE

Nosíte neradi péřové bundy nebo chcete
osvěžit styl obyčejných zimních kabátů?
Neváhejte si pořídit kousek ve stylu military.
Dvouřadé kabáty i saka inspirovaná
vojenskými a leteckými uniformami jsou in.
Nákupy se stylistkou

V našem obchodním centru
můžete využít služeb stylistky
Lenky Petříkové zdarma po celý
rok. Termín přizpůsobíme vašim
potřebám. Více se dočtete
na www.centrozlin.cz.
Bunda 999 Kč
NEW YORKER

Letošní zimní
kolekce vám
nabídnou
kabáty
ve stylu ovčí
kožešiny, nosí
se semišovou
stranou ven
s přistřiženou
kožešinou.
Vyniknou
perfektně
v kombinaci
s riflovinou.

Pončo 699 Kč
NEW YORKER

Tuto sezónu převládá
kombinace matné
a lesklé černé kůže.
Černá kožená
bunda v kombinaci
s roztrhanými jeansy
bude součástí každé
kolekce této zimy, ale
výrazným trendem
jsou také kožené
lesklé kalhoty,
sukně a topy.
Protože méně je
více, vyberte si
na sebe vždy jen
jeden kožený kousek,
který můžete doladit
koženou obuví.
Kozačky 2 999 Kč
Baťa

Kabát 698 Kč
GATE

Nosí se oversized
styl, tedy XXL
svetry, kabáty,
ponča v kombinaci
s úzkými kalhotami
a naopak širší kalhoty
v kombinaci s úzkým
topem či bundou.
Delší maxi svetry jako
šaty jsou také tou
správnou volbou.
Rifle 999 Kč
NEW YORKER

Hlavním trendem této sezóny
je kabelka sladěná s kabátem
na rozdíl od tradičního ladění
s obuví. Můžete si také udělat
radost nákupem kabelky
s třásněmi.
Kabelka 550 Kč
C&A
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Dámské
hodinky
Michael
Kors
6 370 Kč
KLENOTY
Aurum

Dámský ocelový
prsten Michael
Kors 3 810 Kč
KLENOTY Aurum

A ZDRAVÍ

KRÁSA

Stříbrný
náhrdelník
1 610 Kč
Présence

Dámský
ocelový
náhrdelník
Skagen
2 210 Kč
KLENOTY
Aurum

Noční košilka z elastického saténu Chemises
1 149 Kč, podprsenka Amour Secret Spotlight
s kamínky Swarovski 899 Kč, kalhotky Amour
Secret Spotlight Hipster 519 Kč
Triumph International
Frozen Breeze tekuté
mýdlo Balea 500 ml
34,90 Kč
dm drogerie

Stříbrné
náušnice 1 360 Kč
Présence

Více druhů,
limitovaná edice.

Frost Flower
sprchový gel
Balea 300 ml
24,90 Kč
dm drogerie

ŘADA Vánoční jablko – Sprchový
gel 400 ml 119 Kč, Krémové tělové
mléko 400 ml 179 Kč, Vonná svíčka
70 g 145 Kč, Vyživující tělový krém
150 ml 219 Kč, Šumivá tableta
do koupele 29 Kč
Yves Rocher

Více druhů,
limitovaná edice.

Dámské
hodinky
OBAKU
3 890 Kč
Présence

Tipy
vizážistky
Nejspolehlivějším doplňkem každé
ženy je kvalitní rtěnka a luxusní
šperk. Líčení dominují výrazné
rty i nehty v odstínech červené
rudé a bordó (rtěnka, lesk).
V kombinaci s kouřovými očními
stíny v přirozených tónech béžové
a hnědé (Dior), doplněnými horní
černou tekutou linkou (YSL), budete
neodolatelná. Pokud vám rudá
rtěnka nesluší, zvýrazněte naopak oči
metalickými očními stíny (Dior), které
vám dodají tu pravou jiskru.
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Oční stíny Dior
1 779 Kč / ks
Marionnaud

Paruka Vogue
5 490 Kč, KASIMA
Náušnice 199 Kč,
C&A

✶

Náramek 199 Kč,
C&A

Rtěnka Lancome
Rouge 779 Kč
Marionnaud

Šaty 999 Kč,
Camaieu
Lesk na rty
Sisley PHYTO-LIP
GLOSS 1 159 Kč
Dámské brýleMarionnaud
RNB 6 499 Kč
Grand Optical

Oční linky YSL 829 Kč
Marionnaud

today’s look is

vytvořeno
pro oslavu

Nabídka k dostání od 19.11.

-25 %
sleva*

* Originální kupón platí od 18.11. do 25.11. 2015 na jeden kus
oblečení dle vašeho výběru. Neplatí na nákup dárkové karty.
Není možné kombinovat s jinou slevovou akcí. Platí ve všech
prodejnách C&A v České republice.

-25 %
sleva*

* Originální kupón platí od 18.11. do 25.11. 2015 na jeden kus
oblečení dle vašeho výběru. Neplatí na nákup dárkové karty.
Není možné kombinovat s jinou slevovou akcí. Platí ve všech
prodejnách C&A v České republice.

PŘEDSTAVUJEME VÁM
PARFUMERII MARIONNAUD
V NOVÉM FRANCOUZSKÉM STYLU
Zpříjemněte si chvíle při výběru své oblíbené vůně,
dekorativní či pečující kosmetiky v relax zóně, kde je pro
Vás připraveno pohodlné posezení a káva. Návštěva
parfumerie nyní dostává zcela nový rozměr. Dopřejte si
oddych a hýčkejte se, těšíme se na Vás.

Martina Dvořáková,


vedoucí parfumerie Marionnaud v Centro Zlín

Náušnice 199 Kč
Takko Fashion
Náhrdelník 449 Kč
Takko Fashion
Náramek 199 Kč
MOHITO
Kabelka 999 Kč
Humanic
Šaty 398 Kč
GATE
Pončo 6 999 Kč, KARA
Boty 999 Kč, Humanic

Tipy
stylistky
Na plesovou sezonu je třeba se
řádně připravit. Nevíte si rady
s výběrem večerních šatů
a obleku? Mám pro vás skvělé tipy,
jak se na tuto společenskou událost
proměnit v neodolatelný pár.

✶

Šaty 1 798 Kč
C&A

Šaty info o ceně
v obchodě
Orsay

Boty 550 Kč
C&A

Neuděláte
chybu
Oblek 5 290 Kč
Veltex
Košile 890 Kč
Veltex
Kravata 295 Kč
Veltex
Boty 1 199 Kč
CCC
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„Malé černé“ šaty nesmí chybět v žádném
šatníku. Představují nadčasovou klasiku,
a protože je můžete kombinovat s různými
šperky a doplňky, budete vždy jedinečná.
Rudá róba je sázka na jistotu, je známo, že
žena v červených šatech vynikne i v tisícovém
davu. Aktuálním trendům vládne také
smaragdově zelená v kombinaci s krajkou
a zlatými doplňky.
Lasocki 1 299KČ
CCC

SEZONA

PLESOVÁ

Sako 1 299 Kč
F&F

Dárkový set – kravata,
kapesníček, manžetové
knoflíky 690 Kč
Prostějov Fashion Company
Motýlek 275 Kč
C&A
PÁNSKÝ OBLEK
– Sako 5 350 Kč,
kalhoty 2 640 Kč,
košile 1 690 Kč,
kravata 850 Kč
Prostějov Fashion
Company

Pánské hodinky
Emporio Armani
11 490 Kč
KLENOTY Aurum

Pásek Back
Hand 549 Kč
Levis, Lee,
Wrangler

Kabát 1 999 Kč
MOHITO

Podtrhněte
svou
eleganci
Pánové budou vždy za elegány
v černém obleku, bílé nebo vínové
košili, doplněné kravatou či motýlkem.
Kvalitní obuv a hodinky navíc
podtrhnou dokonalou image muže.
Náhrdelník info
o ceně v obchodě
Orsay

Kabát
1 398 Kč
GATE
Kabát 1 799 Kč
LINDEX

Rukavice 599 Kč
MOHITO

Náhrdelník
199 Kč
NEW YORKER

Kabelka 550 Kč
C&A

Šaty 1 798 Kč
C&A
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MUŽI

Bunda 549 Kč
NEW YORKER

Pánský ocelový
náramek Diesel
3 490 Kč
KLENOTY Aurum

LEŽÉRNÍ
STYL

Kšandy 139 Kč
NEW YORKER

Vesta
1 199 Kč
Kenvelo

K ležérnosti v mužském podání
bezpochyby patří kostkované košile
a sportovní prvky. Dá se říct, že sport
a pohodlí hrají v dnešní módě velkou roli
a tepláky, díky novému užšímu střihu
a luxusním materiálům, bezesporu také.
Velkým trendem jsou bomber jackets
a mikiny s kapucemi. Do ležérnosti
skvěle zapadá džínovina ve všech svých
podobách a prostor je tu i pro drobné
náramky na zápěstí, pletené čepice
a tenisky.

Náramek
88 Kč
GATE

Tepláky 799 Kč
NEW YORKER

Košile 699 Kč
NEW YORKER
Boty
1 299 Kč
CCC

Mikina 899 Kč
HOUSE
Boxerky 249 Kč
TIMEOUT

Košile 299 Kč
CROPP

Bernhard Moestl:
Úsměv je nejlepší odpověď, 88 cest
k asijskému klidu 259 Kč
Knihy DOBROVSKÝ

Ať se okolo nás děje cokoli, všechno lze ovlivnit
správným vnitřním postojem. Bernhard Moestl,
jenž prožil mnoho let v Asii a od mnichů se učil jejich
mistrovství, přichází s další zajímavou knihou.
Sako
2 099 Kč
TIMEOUT

Šála 219 Kč
NEW YORKER
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Kabát 1 598 Kč
GATE

DO MĚSTA
Městský styl u mužů stále získává
na oblibě, kombinuje totiž ležérnost
a eleganci. Pokud jsou vám vlastní
a chcete svůj styl oblékání ještě něčím
ozvláštnit, nebojte se ke svému outfitu
přidat elegantní kousky jako krátké kabáty,
pletené šály, polobotky nebo formální
kalhoty. Velkým trendem jsou také kšandy.
A aby vynikly, noste je v jiné barvě.
Boty 2 399 Kč
Baťa

sleva

sleva

20%
Sleva na 1 ks zboží

Sleva na produkty
značky Sisley

Nevztahuje se na již zlevněné zboží
a online shop. Slevy nelze kombinovat.
Platí 20. 11. – 20. 12. 2015 v OC
Centro Zlín.

Nevztahuje se na již zlevněné zboží
a online shop. Slevy nelze kombinovat.
Platí 1.–31. 12. 2015 v OC Centro Zlín.

Sleva na VŠE

sleva

20%

Sleva 20 %
na nezlevněné zboží
a 5 % na zlevněné
zboží

Platí 20. 11. – 24. 12. 2015
v OC Centro Zlín.

Platí do 24. 12. 2015
v OC Centro Zlín.

sleva

sleva

Sleva na
nezlevněnou
kolekci

Nelze kombinovat s jinými slevami.
Platí 20. 11. – 20. 12. 2015
v OC Centro Zlín.

sleva

sleva

20%
5%

Sleva pro
dámy
na barvu,
přeliv
či melír

Slevy nelze kombinovat. Neplatí
na poukázky. Nelze použít zákaznickou
kartu A3 SPORT. Platí 23. 11. – 24. 12.
2015 v OC Centro Zlín.

Nevztahuje se na akční a zlevněné
zboží. Platí 20.-30. 11. 2015 v OC
Centro Zlín.

sleva

15%

Sleva neplatí na učebnice a již
zlevněné zboží. Slevy nelze sčítat.
Platí 27.–29. 11. 2015 v OC Centro Zlín.

33%
Platí 20. 11. – 30. 11. 2015
v OC Centro Zlín.

sleva

15%

20%

Sleva na celý nákup

25%

Nelze kombinovat s jinými slevami.
Platí 20. 11. – 20. 12. 2015
v OC Centro Zlín.

sleva

Sleva na veškerý
sortiment

sleva

10%

30%
Sleva na nezlevněnou
kolekci

20%

Sleva na
nezlevněnou
kolekci

Slevy nelze kombinovat ani použít
pro výkup zlata protihodnotou. Sleva
neplatí na produkty značky Mt. Blanc,
Festina, snubní prsteny, opravy,
zakázkovou výrobu a dárkové šeky.
Nevztahuje se na výměnu zboží. Platí
20.-30. 11. 2015 v OC Centro Zlín.

Sleva na
veškerý
sortiment
Velký drink 0,5 l za cenu
malého drinku 0,3 l

VELKÝ

ZA CENU
MALÉHO
Akce se nevztahuje na „sezónní drinky“.
Platí na baru UGOVA ČERSTVÁ
ŠŤÁVA v Centro Zlín do 31. 12. 2015.

Šál 399 Kč NEW YORKER
Bunda 1 798 Kč C&A
Rifle 899 Kč Takko Fashion
Boty 1 799 Kč Baťa

Rukavice
179 Kč
F&F

Čepice 149 Kč
Takko Fashion

Ledové království – Mluvicí,
chodicí Olaf 799 Kč
Pompo
Jako v pohádce
Užij si spoustu zábavy s mluvicím
kamarádem Olafem z pohádky
Ledové království. Sněhulák Olaf
není jen tak obyčejný! Mluví, svítí
a dokonce i chodí.

Čepice 250 Kč C&A
Mikina 398 Kč C&A
Kabát 998 Kč C&A
Rifle 250 Kč C&A
Boty 899 Kč CCC
Dětské body
250 Kč
C&A

Boty 499 Kč
CCC

Padej, padej
bílý snížku
Největší radost z bílé nadílky mají určitě
děti. Když je vybavíte do závějí vhodným
oblečením a kvalitními botami, ušetříte
si starosti o jejich zdraví a můžete se
oddávat veselým hrám ve sněhu společně!

Boty 489 Kč
Baťa

Dětská bunda
1 099 Kč, tričko 299 Kč
SAM 73
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Čepice 149 Kč,
šál 199 Kč
Takko Fashion

Dětská lampa
967 Kč
Elkoma

Plyšový pejsek
akční cena 599 Kč,
VIP cena 549 Kč
Pompo

Změnit atmosféru v dětském pokoji
ještě nikdy nebylo tak snadné
a zábavné! Stačí přejet prstem
po barevném proužku a vybrat si
jednu z měnících se barev. Lampičku
lze nastavit i tak, aby automaticky
střídala všech 64 odstínů. Pro dosažení
pohádkové atmosféry se skvěle hodí
efekt rozptýleného světla.

Magic Jinn 699 Kč
Pompo

DĚTI

Vánoční balíček Prinzessin
Sternenzauber 129 Kč
dm drogerie

Skvělá interaktivní hračka
– mysli si jakékoli zvíře,
odpovídej na otázky
a kouzelný Jinn uhádne,
na co myslíš!

Balíček obsahuje sprchový gel,
šampon, balzám na rty a hůlku.
Limitovaná edice.

LEGO Jurassic World
pro PC od 799 Kč, pro
PS4 od 1 699 Kč
JRC gamecentrum

Lucie Sunková:
Jak se máš, Eliško? 198 Kč
Knihy DOBROVSKÝ
Co všechno prožije myška za jediný den? Výtvarnice a režisérka Lucie Sunková oživuje plyšovou
hračku a vypráví poutavý obrázkový příběh, ve kterém originálním způsobem kombinuje fotografie
s kresbou. Zavádí děti do času babiček a dědečků,
kdy se pralo na valše a topilo v kamnech…

Barbie bublinková
víla 499 Kč
Pompo

Vytoužený
dárek
Hra lodě 99 Kč
Pompo

Nezapomenutelnou atmosféru
u vánočního stromečku ještě
znásobí radost v očích dětí, které
vytáhnou z tajemného balíčku
vysněnou hračku! Abyste svým
nejmenším nadělili vytoužený
dárek, navštivte naše prodejny
Pompo, Dráčik, JRC gamecentrum
nebo například pobočku RCKING
– největšího prodejce RC modelů
v České republice.

Zábavná hra
v cestovním balení
s flotilou pěti lodí.
Filip Komorous: Sportovní
pohádky aneb TUCET PŘÍBĚHŮ
PRO MALÉ (NE!!!)SPORTOVCE
249 Kč
Knihy DOBROVSKÝ
Po přečtení pár stránek už nikoho
nepřekvapí, že tuňák miluje fotbal
nade vše a Ježíšek stihne o Vánocích
navštívit všechny hodné děti jen díky
báječnému skokanovi Jiřímu.
Labyrinth CZ
akční cena 599 Kč
Pompo

Čelenka 129 Kč, svetr 499 Kč,
sukně 349 Kč,
LINDEX

Millaminis
Farma
akční cena
599 Kč
Pompo

Vesta s nářadím Bosch
akční cena 699 Kč
Pompo

Disney Infinity 3: Star Wars
Starter Pack od 1 499 Kč
JRC gamecentrum

Podmaňte si herní svět, ve kterém máte
nekonečné možnosti tvořit příběhy a akční
dobrodružství pomocí zbrusu nových hrdinů,
postav a schopností! Užíjte si svět STAR
WARS tak jako nikdy!

Školní
aktovka
info o ceně
v obchodě
McPen
papírnictví
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Mandlová polévka, vepřová pečeně
se sušenými jablky a švestkami,
ovesná kaše – tím vším si naši
evropští sousedé zpestřují
štědrovečerní tabuli. Cukroví v různé
podobě však nechybí nikde. Zajímavý
tip na nepečené dobroty zvané cake
pops by mohl osvěžit vaši slavnostní
tabuli a také dopřát vaší fantazii
velký prostor k realizaci.
Ingredience pro 16 cake pops:
»2
 00 g hořké nebo mléčné čokolády
» 1 00 ml smetany ke šlehání
(30 % tuku)
»3
 0 g lískových oříšků
»3
 0 g moučkového cukru
» 1 0 g másla
Postup přípravy:
Sedm lískových oříšků nastrouhejte
najemno, ostatní nasekejte
na drobné kousky. Nastrouhané
oříšky opražte nasucho na pánvi,
jakmile začnou hnědnout,
zalijte je smetanou a za stálého
míchání na mírném ohni 5 minut
povařte. Potom smetanu s oříšky
propasírujte přes jemné sítko,
přidejte cukr a znovu krátce povařte,
dokud směs nezhoustne. Čokoládu
rozpusťte v mikrovlnné troubě
nebo ve vodní lázni, do rozpuštěné
čokolády přidejte hustou smetanu
s oříšky a cukrem, máslo i nasekané
oříšky. Ze směsi vypracujte těsto
a dejte je do lednice dobře vychladit.
Poté v tvořítku jednoduše tvarujte
cake pops na špejli.
Zdobení a podávání cake pops:
Pro zdobení cake pops použijte
rozpuštěnou tmavou nebo bílou
čokoládovou polevu, kterou můžete
obarvit potravinářským barvivem.
Před zaschnutím polevy ozdobte
cake pops cukrářskými posypy.
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Tvořítka na cake pops DELÍCIA,
6 tvarů, 499 Kč
TESCOMA
Souprava obsahuje podnos pro
snadnou přípravu a podávání, lis
na tvarování a 50 plastových tyčinek.

gurmán

ČOKOLÁDOVÉ
CAKE POPS
S OŘÍŠKY

HŘEJIVÁ
NÁRUČ
Pokud se vám mráz dostane pod kůži, nedejte se
a zahajte účinný protiútok. Zabalte se do měkké
teplé deky a jako pomocníka si přizvěte silnou
kávu nebo lahodný čaj, který v mžiku vrátí vašim
tvářím úsměv i barvu.

Vyluhovací
sítko myDRINK
109 Kč
TESCOMA

Dóza, 100 g
91 Kč, Hrnek 0,6 l
309 Kč,
Souprava Tea
for One
(konvice 0,6 l,
šálek 0,3 l)
579 Kč
Oxalis
Kolumbie
Supremo
150 g, 173 Kč
Oxalis

Láhev na nápoje
PURITY 0,5 l 199 Kč
nebo 0,7 l 249 Kč
TESCOMA

Stolní mixér
Electrolux info
o ceně v obchodě
Datart

Tvořítka na vaflové
rozetky DELÍCIA 299 Kč
TESCOMA
Odšťavňovač ovoce
a zeleniny info o ceně
v obchodě
Datart

ZDRAVÍ
NA BATERKY
Elektrická energie pohání řadu
užitečných přístrojů, které mohou
prospět našemu zdraví. Dovedete si
představit, že byste měli například
řepu s mrkví odšťavňovat ručně?
A přitom jsou právě čerstvé ovocné
a zeleninové šťávy nebo smoothie
nejpřirozenější prevencí proti chřipkám
a dalším neduhům. Co si tak nadělit
trochu zdraví třeba pod stromeček?

Užijte
si naši
vánočn
í
nabídk
u

ilustrační foto

Vyberte si z našeho
vánočního katalogu
hrače

k

... více info na

katalog.itesco.cz

Děkujeme Valašskému
šenku Vizovice za poskytnutí
prostor pro focení.
> www.senkvizovice.cz

Klobouk 799 Kč LINDEX
Halenka 399 Kč MOHITO
JEANS 999 Kč TIMEOUT
Kabát 2 299 Kč MOHITO
Boty 1 599 Kč Baťa

Dioptrické brýle PRL
5 600 Kč Grand Optical
Košile 699 Kč Reserved
Kabát 4 249 Kč Benetton
Pásek 139 Kč NEW
YORKER
Kalhoty 699 Kč
Reserved
Boty 1 899 Kč Humanic

Svetr 699 Kč
LINDEX
Halenka 250 Kč
C&A

Čas Vánoc – dárkové
balení 2 aromatizovaných
ovocných čajů 137 Kč
Oxalis

Kalhoty 449 Kč
Takko Fashion
Boty 1499
Humanic

Hra PRAVDA NEBO LEŽ
799 Kč
Pompo
Skvělá rodinná hra pro více
hráčů. Odpovídej na otázky
a snaž se nasbírat co nejvíce
bodů!

Luxusní diář Filofax Saffiano
od 1 090 Kč
McPen papírnictví
Kroužkový diář s jemnou strukturou desek,
která dodává barvě dvoutónový efekt.

Pohádkohraní akční cena 479 Kč
Pompo
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Roztoč kouzelné tlačítko, které ti vybere
jednu z mnoha pohádkových her. Můžeš si
zahrát hry seznamovací, míčové, kvízové
nebo na paměť či postřeh.

dárky

Luxusním
doplňkem
se zavděčíte

Tipy na 

APPLE iPhone
6s info o ceně
v obchodě
Datart
Kabelka 275 Kč,
peněženka 275 Kč,
obal na mobil 125 Kč
C&A

ženy
Stříbrný prsten
2 240 Kč
Présence

Pánská taška 1 499 Kč
Baťa
Kožená peněženka
info o ceně
v obchodě
Ewax
dior sauvage
60 ml
1999 Kč
Marionnaud

m

už

i

Hravá
klasika

Dárkový seT šachy
349 Kč
Víno&Destiláty

FIFA 16 – Xbox ONE pro PC 1 249 Kč, PS4/XONE 1 749 Kč,
PS3/X360 1 449 Kč
JRC gamecentrum
Další díl slavné fotbalové série nabízí revoluční prvky, které vám
umožní lepší požitek ze hry. Buďte součástí hřiště a objevujte
krásu fotbalu.

Supermaxi fosforeskující
akční cena 499 Kč
Pompo
Tato skvělá magnetická stavebnice rozvíjí
kreativitu, prostorové vnímání a motoriku
rukou. Skládá se ze silně zmagnetizovaných
kuliček a špalíčků s fosforeskující povrchovou
úpravou, takže ve tmě svítí. Je nejen výbornou
konstrukční hračkou, ale zároveň výbornou
pomůckou ke stavění molekulárních modelů.

děti

rozvíjejte
kreativitu
A fantazii
Skřítek Storidoo 799 Kč
Pompo

Ty rozhodneš o tom, co se v příběhu stane. Skřítek
začne vyprávět pohádku a v průběhu vyprávění ti dá
možnost rozhodnout se, jak by měla pohádka dále
pokračovat… Poskládat lze až 56 různých příběhů.
Uložit je možné 20 z nich a tyto si můžeš v budoucnu
znovu poslechnout.

Dětská
kuchařská
souprava
DINO 499 Kč
TESCOMA

Souprava obsahuje
kuchařskou zástěru,
rukavici, chňapku a čepici.
Ve třech barevných
provedeních (zelená,
modrá, fialová) pro
děvčata i chlapce ve věku
od 3 do 6 let.
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Bezdrátový
reproduktor Samsung
info o ceně v obchodě
Datart

Moderní
domácnost

Luxusní bezdrátový
reproduktor Samsung je
výjimečný tím, že zvuk nešíří
pouze jedním směrem jako
běžné reproduktory, ale
rozvádí jej do všech stran
(360 stupňů), díky čemuž
zvukem v té nejvyšší kvalitě
zaplní jakoukoli místnost.
K tomu využívá patentovanou
technologii Ring Radiator.
Díky unikátnímu vzhledu se
okamžitě stane designovou
ikonkou každé moderní
domácnosti.
Venkovní kamera
s Wi-Fi
info o ceně
v obchodě
Datart

Pokud byste si pod stromečkem chtěli nadělit
radost v podobě elektronického pomocníka,
rozhodně zavítejte do některé z našich
prodejen – Datartu, Electroworldu či do sekce
elektro v hypermarketu Tesco. Při výběru
se ale také můžete inspirovat v katalogu
Moderní domácnost, kde jsou prezentovány
aktuální trendy a informace o nejmodernějších
spotřebičích. V klidu a pohodlí domova si tak
můžete prohlédnout veškerou nabídku elektra
a porovnat specifikace jednotlivých produktů,
včetně pohledu odborníků. Moderní domácnost
si můžete vyzvednout zdarma v kamenných
prodejnách obchodu Datart.
Domácí vinotéka info o ceně
v obchodě
Datart

Ovládání přes pc nebo mobilní telefon, rozlišení
1280×720 px, infračervené noční vidění,
jednoduché nastavení, detekce pohybu a zvuku,
odesílání upozornění na mobilní telefon, zorné
pole 180°,

PowerBankA REMAX
AA-1004, kapacita
10.000 mAh info
o ceně v obchodě
Datart

PowerBankA
Cassette, kapacita
10.000 mAh info
o ceně v obchodě
Datart

22

kávovar se sadou pro
přípravu cappuccina a latté
Krups info o ceně v obchodě
Datart

Vnitřní objem 68 litrů, kapacita 24 lahví,
vnitřní LED osvětlení, dvířka z temperovaného
zrcadlového skla, chromové poličky, 2 teplotní
zóny.

Kuchyňský robot
ETA Gratus Max
info o ceně
v obchodě
Datart

Mikrovlnná trouba Whirlpool
JT479IX info o ceně v obchodě
Datart
Proces přípravy jídla kontroluje a optimalizuje
technologie 6. smyslu. Funkce: mikrovlnný
či horkovzdušný ohřev, gril, program crisp,
vaření v páře nebo rozmrazování. Elektronická
regulace výkonu a času.

ETA Pečenka info o ceně v obchodě
Datart
Elektrický pečicí hrnec Eta s objemem 4,3 litru
vyniká svou všestranností – zvládne totiž vaření,
dušení, pečení, zapékání i udržování ideální teploty
uvařených pokrmů.

SONY SmartWatch
3 SWR50 info o ceně
v obchodě
Datart
Transflective LCD 1.6”,
hands-free, RAM 512 MB,
uživatelská paměť 4 GB,
Bluetooth 4.0, vodotěsnost
IP68, Android 4.3, micro
USB.

ELEKTRO

Playstation 4 1TB + Star Wars
Battlefront limitovaná edice
Darth Vader (CZ) info o ceně
v obchodě
Datart
Nejpokročilejší herní konzole současnosti,
osmijádrový procesor AMD Jaguar, grafický
čip AMD Radeon, Blu-ray mechanika, 1 000
GB HDD, WiFi , podpora 3D filmů a her
(pouze na 3D TV), hra Star Wars Battlefront
součástí balení.

VÁNOCE
V SUCHU

Sušička prádla Bosch
info o ceně v obchodě
Datart

Pokud stále váháte s nákupem sušičky,
máme pro vás skvělý argument pro:
sušičku prádla Bosch WTW85530BY.
Disponuje unikátní parní technologií, má
nesmírně úsporný provoz a zvládne usušit
až 9 kg prádla naráz! Parní program
Refresh pak dokáže prádlo i nadýchat
a obstarat za vás i další nepříjemnou
povinnost – žehlení.

Star Wars Battlefront pro PC 1 249 Kč*,
pro PS4 1 749 Kč*, pro Xbox ONE 1 749 Kč*
JRC gamecentrum
Těšte se na bitvy ze světa STAR WARS, které byly
k vidění na stříbrném plátně i mimo ně. Epické souboje
ve stíhačkách, taktické boje v lesích i podrobování
zmrzlých planet. Vychází 19. 11.
(* Ceny v předobjednávce).
ELEKTRICKÝ ZUBNÍ
KARTÁČEK Oral-B Pro
750 Pink info o ceně
v obchodě
Datart

BOSCH WAT24460BY info
o ceně v obchodě
Datart
Špičková pračka, do jejíhož
bubnu se vejde až
nadstandardních 8 kg prádla.
Speciální asynchronní motor
s exkluzivní 10letou zárukou.
Energeticky nejefektivnější třída
A+++. Hlučnost při praní činí jen
50 dB.

activity tracker MIO FUSE
se senzorem srdečního tepu
info o ceně v obchodě
Datart

Bezúdržbová čistička vzduchu
info o ceně v obchodě
Datart

Ultra HD Smart televizor SAMSUNG
info o ceně v obchodě
Datart

Vysoušeč vlasů REMINGTON D3080W
Pro Dry 2000 VARTA Lipstick zdarma
info o ceně v obchodě
Datart

Maximální kvalitu obrazu a bohatou nadílku
multimediálních funkcí – přesně to dostanete od tohoto
modelu, který využívá luxusní UltraHD rozlišení. A díky
900Hz technologii je tento model ideální pro sledování
sportovních přenosů.
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Pánská bunda
1 599 Kč, tričko 449 Kč
SAM 73

Lyžařské
kalhoty Basic
1 299 Kč*
Intersport

Čepice 169 Kč
Kenvelo

Broadway čepice
399 Kč a nákrčník
599 Kč
Levis, Lee, Wrangler

Funkční
výzbroj
Je úžasné, že v dnešní době přichází
vědecký pokrok s inovacemi i v odvětví
sportovního oblečení, o kterém bychom si
před pár lety mohli nechat jen zdát… Díky
tomu najdeme na trhu oblečení i boty
z materiálů, jež nám nedovolí prochladnout,
promoknout a ještě dokáží odvádět pot
a udržovat vlákna jednotlivých oděvů suchá.
V zimě, kdy strávíme na svahu celé hodiny
v mrazu a sněhu, je kvalitní funkční výbava
naprosto nezbytná!

Sjezdové lyže RTM
75 s vázáním Marker
4 Motion 7 999 Kč*
Intersport

Lyže Salomon
3 499 Kč
Sportisimo

Dámské sjezdové
lyže Alessia
s vázáním Marker
5 999 Kč*
Intersport

Lyžařské
podkolenky Tech
Wool 279 Kč*
Intersport
Z technické vlny, díky
zesílení v oblasti chodidla
je zajištěna lepší stabilita
v lyžařské obuvi.
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Pánská lyžařská
obuv Nrgy Pro X
100, 5 999 Kč*
Intersport

SÁně Davoser 999 Kč*
Intersport

Dámská bunda NIKE VICTORY
2 590 Kč
A3 SPORT

Boty 2 899 KČ
Sportisimo

Dámská bunda
Loap 1 999 Kč
Sportisimo

Pánská bunda Loap
3 299 Kč
Sportisimo

Dětská zimní obuv
Snowy 699 Kč*
Intersport

Dětské
brusle 899 Kč*
Intersport

Platí pro držitele Zákaznické karty INTERSPORT
po předložení poukázky ze Slevové knížky od 1. 11.
do 30. 11. 2015 (k dispozici v prodejně Intersport
nebo ke stažení na www.intersport.cz).

Dámská
lyžařská
bunda
Harmony
3 499 Kč*
Intersport

Lyžařská
premiéra

Boty 2 790 Kč
A3 SPORT

*

sport

Zimní obuv waterstop info o ceně
v obchodě
Ewax

Pamatujte na to, že lyžařská výstroj je
u dětí stejně důležitá jako u dospělých.
A při začátcích to platí dvojnásob. I když se
s lyžováním začíná kolem třetího roku dítěte,
je nutno toto rozhodnutí přizpůsobit malému
sportovci na míru. Rozhodně mu však první
pokusy usnadníte tím, že mu pořídíte dobře
padnoucí výstroj. Snáze se tak s novým
pohybem sžije a o to rychleji se naučí lyže
ovládat. Proto navštivte některou z našich
prodejen Intersport nebo Sportisimo, kde
vám s výběrem vhodného vybavení odborně
poradí.
Dětská /
juniorská
lyžařská helma
Carat 999 Kč*

Juniorské palčáky
Rolin 249 Kč*
Intersport
Nepromokavé a prodyšné
díky membráně Aquamax.

Lehká a stabilní helma,
konstrukce In-mold,
efektivní systém
ventilace, Run systém
pro individuální
nastavení, vyjímatelná
vnitřní část, úchyt
na brýle.
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BYDLENÍ

Stolní lampa
1 330 Kč
Elkoma

ČISTÉ LINIE
Trendy v bydlení se drží čistých linií.
Koupelny, kuchyně, obývací pokoje – všude
vládne strohost a praktičnost, kterou si
můžete vyšperkovat detaily dle vlastní
fantazie.

Lucerna
info o ceně
v obchodě
Asko nábytek

Označovače
na sklenice 119 Kč
Víno&Destiláty
Obklady série PAPIRUS od 899 Kč/m2
SIKO KOUPELNY & KUCHYNĚ

MOUDRÁ
VOLBA
Také obdivujete tvořivost, s níž
vaši přátelé dokáží při každé
významné události vyzdobit
své příbytky? Vánoce mají
u nich každoročně jinou barvu,
příchod jara oznamují vždy
novými motivy… jenomže to
chce spoustu nápadů a hlavně
času. Pokud ani jedno nemáte,
zkuste malý fígl – pořiďte
si jednoduché univerzální
dekorace a přizpůsobujte
je příležitostem a obdobím
pomocí ozdob, prostírání
a různých typů svíček.

Adventní věnec
349 Kč, svíčky 49 Kč/ks,
prostírání 95 Kč
Brusinka
Vánoční ubrusy – různé
vzory, adventní věnce
i na zakázku.
Baňky s vločkami
(6 ks) 330 Kč, baňky
(6 ks) 299 Kč
Brusinka

Myčka Gorenje+
GDV652XL
18 990 Kč /
dříve 27 990 Kč
KUCHYNĚ gorenje
Elegantní XL myčka je
úsporná a velmi tichá. Pojme
až 17 sad nádobí, důležité
části jsou z oceli. Systém
AquaStop zabraňuje úniku
vody a mycí prostor je díky
patentovanému systému
SCS+ dokonale vyčištěn
a zbaven nežádoucích pachů
a bakterií.
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Sada zapékacích
misek info o ceně
v obchodě
Asko nábytek

I VŮNÍM
SLUŠÍ
DESIGN
Vaše domácnost může získat
originální atmosféru také díky vůni
– stačí si vybrat vonnou kapsli dle
svého vkusu a aromadifuzér už
se postará o zbytek. Mezi mnoha
nádhernými vůněmi si jistě vytipujete
tu svou, stejně jako si najdete
favorita mezi celou řadu atraktivních
tvarů difuzérů - od veselých až
po téměř designová díla. Vnitřní
baterie vydrží týdny až měsíce
a po jejich vyčerpání je lze snadno
dobít pomocí USB.

Skleněné baňky české
kvality.

Mr&Mrs FRAGRANCE
Elektronický
aroma přístroj
George info o ceně
v obchodě
Datart

40
ÁNÍ
MOŽNOST PLÁNOV
STAV
PODLE VAŠICH PŘED

do 20. 12.

sleva

% na

NÁBYTEK PRO VŠECHNY

Sedací souprava ve tvaru U, 184 x 342 x 218 cm, kovové nohy, včetně potažení
zad, za příplatek: opěrka hlavy, polohovatelné područky, úložný prostor, rozklad
na lůžko: 142 x 269 cm, polštáře, 1007135-50**

WINSTON

pohodlná souprava

Zlín, Centro Retail Park, třída 3. května 1205
www.asko.cz

Nabídka platí do 20. 12. 2015 nebo do vyprodání zásob ve všech prodejnách
ASKO Nábytek v ČR, a to - pokud není u konkrétního zboží uvedeno jinak. Ceny jsou
uvedeny bez dekorace, dopravy a montáže, včetně DPH. Společnost ASKO Nábytek si
vyhrazuje právo změn v barvě a variantě nabízeného sortimentu, uvedené rozměry jsou
orientační. Chyby v tisku vyhrazeny. Na přání zákazníka zajistíme dopravu a montáž.
Zboží zakoupené v kamenné prodejně nezasíláme na dobírku. *Slevy se odečítají
z doporučených maloobchodních cen a nelze je kombinovat ani sčítat s dalšími akčními
nabídkami. Platí pouze pro nově uzavřené zakázky. Nevztahuje se na akční zboží z naší
reklamy a již zlevněné zboží a bytové doplňky.**Toto zboží není skladem, zákazník
si ho může v čase platnosti nabídky v prodejně objednat.

AKČNÍ CENA

44 899.-

OBCHODŮ

SEZNAM

Magazín
obchodního centra
Centro Zlín
www.centrozlin.cz

Otevírací doba
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Centro Zlín *
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Lékárna Dr.MAX, McDonald‘s,
Restaurace Panda
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* OTVÍRÁME V ÚNORU 2016
Elektro, PC hry, mob. telefony:
Datart
Electroworld
JRC gamecentrum
Amilo
Elkoma
T-Mobile
Vodafone
O2

Móda:

Asko nábytek
SIKO KOUPELNY & KUCHYNĚ
KOBERCE BRENO
KUCHYNĚ gorenje
Mountfield
Tescoma
Brusinka
SUPER ZOO

Šperky, bižuterie, hodinky:

Sport:

KLENOTY Aurum
Présence
Planeo Quick Time
KASIMA
COCCO bižuterie

Intersport
Sportisimo
A3 SPORT
Ewax

Služby:
Dětský koutek
Česká spořitelna
Směnárna
Kadeřnictví KLIER
Bel & Blanc čistírna

Kosmetika, drogerie:
Marionnaud
Yves Rocher
dm drogerie

Obuv, galanterie:
Baťa
CCC
Humanic

Dům, byt, zahrada:

Hračky, knihy, papír:
Pompo
Dráčik
Knihy Dobrovský
McPen papírnictví

Benetton
Blažek
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

Občerstvení a nápoje:
McDonald‘s
Segafredo Espresso
Restaurace Panda
MIXGRILL
Ugova čerstvá šťáva
Ice Café
Quickdeli
Veselá Veverka
Fornetti

www.facebook.com/centrozlin

Ostatní:
Květiny TANO
Víno&Destiláty
Oxalis čaj & káva
Geco Tabák
Grand Optical optika
Dr.Max lékárna

Přidejte se k fanouškům Centro Zlín
na Facebooku a mějte informace
o akcích a novinkách jako první!

