
www.novumpresov.sk

NÁKUPNÝ
VÍKEND
13. - 15. máj 2022

ZĽAVY
DO VÝŠKY

50%
Atraktívny víkendový program 10:00 - 18:00

Welcome drink, Lounge s DJ-om, 
Beauty zóna, Detská zóna, Fotokútik, 
Darčeky a Tombola



-1. POSCHODIE

Zľavy nie je možné kombinovať.
Neplatí na nákup poukážek. Pri poskytnutí zľavy
nie je možné použiť zákaznícku kartu A3 SPORT.

zľava na
nezľavnený
tovar

20%

zľava na
zľavnený
tovar

5%

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak
zľava sa nedá uplatniť na už zľavnený tovar, ak nie je na kupóne 
uvedené inak
zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 



-1. POSCHODIE

zľava na nezľavnený
sortiment

20%

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak
zľava sa nedá uplatniť na už zľavnený tovar, ak nie je na kupóne 
uvedené inak
zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 



-1. POSCHODIE

Pri nákupe nad 8 €
Viedenský koláčik 

ZDARMA

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak
zľava sa nedá uplatniť na už zľavnený tovar, ak nie je na kupóne 
uvedené inak
zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 



1. POSCHODIE

Zľava sa nevzťahuje na už zlacnený tovar, 
nekombinujú sa zľavy vernostného programu.

Zľava

na celý
sortiment

20%

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak
zľava sa nedá uplatniť na už zľavnený tovar, ak nie je na kupóne 
uvedené inak
zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 



20% zľava
 na služby

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022

-2. POSCHODIE



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak
zľava sa nedá uplatniť na už zľavnený tovar, ak nie je na kupóne 
uvedené inak
zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 



15% zľava
 na občerstvenie 

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022

2. POSCHODIE



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak
zľava sa nedá uplatniť na už zľavnený tovar, ak nie je na kupóne 
uvedené inak
zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 



0. POSCHODIE

zľava na nezľavnený
tovar

20%

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak
zľava sa nedá uplatniť na už zľavnený tovar, ak nie je na kupóne 
uvedené inak
zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 



0. POSCHODIE

Zľava sa nevzťahuje na už zľavnené modely.

Zľava 10% 
na hodinky značiek: 

CITIZEN, POLICE, 
BULOVA, BERING, 

TELSTAR,SWISS MILITARY 
a na všetky šperky 

z drahých kovov.

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak
zľava sa nedá uplatniť na už zľavnený tovar, ak nie je na kupóne 
uvedené inak
zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 



-1. POSCHODIE

*Platí so zubnou kartou.

Pri nákupe 
nad 20 € - zubná 

kefka CS 5460

 ZDARMA*

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak
zľava sa nedá uplatniť na už zľavnený tovar, ak nie je na kupóne 
uvedené inak
zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 



-1. POSCHODIE

Akciu nie je možné kombinovať s inými zľavami.

Zľava 15% 
na všetky malé

 domáce spotrebiče, 
neplatí na zľavnené

 a výpredajové
položky.

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak
zľava sa nedá uplatniť na už zľavnený tovar, ak nie je na kupóne 
uvedené inak
zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 



-1. POSCHODIE

Zľava do 

výšky 20% 
na príslušenstvo

k mobilným 
telefónom.

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak
zľava sa nedá uplatniť na už zľavnený tovar, ak nie je na kupóne 
uvedené inak
zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 



0. POSCHODIE

 Akcia sa nevzťahuje na už zľavnené produkty. 
Zľavy sa nedajú kombinovať.

20% zľava 
na všetko 
pri nákupe
nad 59 €

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak
zľava sa nedá uplatniť na už zľavnený tovar, ak nie je na kupóne 
uvedené inak
zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 



-1. POSCHODIE

13% zľava 
na celé portfólio, 

už aj na
 zľavnený tovar

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak
zľava sa nedá uplatniť na už zľavnený tovar, ak nie je na kupóne 
uvedené inak
zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 



Zľavu nemožno uplatniť na nákup 
darčekových kariet.

Zľava 15% 
platí na celý sortiment 

okrem robotov radu 
Gratus, zľavnený 
alebo akčný tovar.

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022

-1. POSCHODIE



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak
zľava sa nedá uplatniť na už zľavnený tovar, ak nie je na kupóne 
uvedené inak
zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 



Zľavu nie je možné sčítať s inými zľavami, 
ani použiť na akciový tovar.

zľava na celý
sortiment*

20%

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022

0. POSCHODIE



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak
zľava sa nedá uplatniť na už zľavnený tovar, ak nie je na kupóne 
uvedené inak
zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 



Zľava sa nedá kombinovať s inými
prebiehajúcimi akciami.

30% zľava
na celý sortiment,

okrem kolekcie “POMOC
UKRAJINE”

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022

0. POSCHODIE



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak
zľava sa nedá uplatniť na už zľavnený tovar, ak nie je na kupóne 
uvedené inak
zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 



20% zľava
na raňajaky

 (raňajky a nápoj) 

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022

-1. POSCHODIE



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak
zľava sa nedá uplatniť na už zľavnený tovar, ak nie je na kupóne 
uvedené inak
zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 



Ku každému hlavnému 
jedlu malý nápoj 

zdarma 0,3l

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022

1. POSCHODIE



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak
zľava sa nedá uplatniť na už zľavnený tovar, ak nie je na kupóne 
uvedené inak
zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 



*Zľavu nie je možné kombinovať s inými 
cenovými akciami, kupónmi. Zľavu nie je 

možné vyplatiť v hotovosti.

-20%
na všetko*

*Zľava platí len pre členov 
zákazníckeho klubu. Do 

zákazníckeho klubu sa môžete 
prihlásiť kedykoľvek v predajni 

HUMANIC alebo online na 
HUMANIC.net.

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022

0. POSCHODIE



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak
zľava sa nedá uplatniť na už zľavnený tovar, ak nie je na kupóne 
uvedené inak
zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 



20% zľava 
na celý sortiment/

platí aj na 
zlacnený tovar

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022

-1. POSCHODIE



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak
zľava sa nedá uplatniť na už zľavnený tovar, ak nie je na kupóne 
uvedené inak
zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 



zľava na celý sortiment
svadobných obrúčok

25%

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022

0. POSCHODIE



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak
zľava sa nedá uplatniť na už zľavnený tovar, ak nie je na kupóne 
uvedené inak
zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 



na zlaté 
a strieborné šperky 

Zľava 20%

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022

-1. POSCHODIE



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak
zľava sa nedá uplatniť na už zľavnený tovar, ak nie je na kupóne 
uvedené inak
zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 



20% zľava
na celý sortiment

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022

-1. POSCHODIE



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak
zľava sa nedá uplatniť na už zľavnený tovar, ak nie je na kupóne 
uvedené inak
zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 



na celý
sortiment

Zľava 15%

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022

-1. POSCHODIE



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak
zľava sa nedá uplatniť na už zľavnený tovar, ak nie je na kupóne 
uvedené inak
zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 



Tinga Beef 
Quesadilla

Zľava 1 €

5,90 €5,90 €
4,90 €

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022

1. POSCHODIE



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak
zľava sa nedá uplatniť na už zľavnený tovar, ak nie je na kupóne 
uvedené inak
zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 



30% zľava
na kozmetické značky Ávene, 

Ducray, Klorane, A-derma

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022

1. POSCHODIE



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak
zľava sa nedá uplatniť na už zľavnený tovar, ak nie je na kupóne 
uvedené inak
zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 



*Platí pri zákúpení celodenného lístka za 9 €.

20% zľava
na narodeninovú oslavu 

a 1 žetón zdarma*

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022

1. POSCHODIE



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak
zľava sa nedá uplatniť na už zľavnený tovar, ak nie je na kupóne 
uvedené inak
zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 



10% zľava
 na celý nákup

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022

0. POSCHODIE



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak
zľava sa nedá uplatniť na už zľavnený tovar, ak nie je na kupóne 
uvedené inak
zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 



*Pri prinesení 3 vecí na čistenie je
najlacenejšia zadarmo.

ZADARMO*
2+1

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022

-1. POSCHODIE



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak
zľava sa nedá uplatniť na už zľavnený tovar, ak nie je na kupóne 
uvedené inak
zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 



-25%
na nezľavnený tovar

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022

0. POSCHODIE



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak
zľava sa nedá uplatniť na už zľavnený tovar, ak nie je na kupóne 
uvedené inak
zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 



* Zľava sa nevzťahuje na už zlacnený tovar.

Zľava 10%
na celý sortiment* 

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022

0. POSCHODIE



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak
zľava sa nedá uplatniť na už zľavnený tovar, ak nie je na kupóne 
uvedené inak
zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 



10% zľava
na celý sortiment

príslušenstva

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022

1. POSCHODIE



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak
zľava sa nedá uplatniť na už zľavnený tovar, ak nie je na kupóne 
uvedené inak
zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 



Zľava 10%
na všetky naše služby

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022

1. POSCHODIE



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak
zľava sa nedá uplatniť na už zľavnený tovar, ak nie je na kupóne 
uvedené inak
zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 



20% zľava
na všetky druhy káv

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022

-1. POSCHODIE



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak
zľava sa nedá uplatniť na už zľavnený tovar, ak nie je na kupóne 
uvedené inak
zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 



Ku každému hlavnému 
jedlu malý nápoj 

zdarma 0,3l

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022

1. POSCHODIE



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak
zľava sa nedá uplatniť na už zľavnený tovar, ak nie je na kupóne 
uvedené inak
zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 



15% zľava
 pri kúpe slnečných 

okuliarov značky
Polaroid 

Dodatočná

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022

-1. POSCHODIE



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak
zľava sa nedá uplatniť na už zľavnený tovar, ak nie je na kupóne 
uvedené inak
zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 



Nevzťahuje sa na iné akcie, zľavy 
a produkty označené ako SPECIAL PRICE.

Zľava 20%
pre klubové zákazníčky

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022

0. POSCHODIE



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak
zľava sa nedá uplatniť na už zľavnený tovar, ak nie je na kupóne 
uvedené inak
zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 



20% zľava
na sortiment káva a čaj

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022

0. POSCHODIE



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak
zľava sa nedá uplatniť na už zľavnený tovar, ak nie je na kupóne 
uvedené inak
zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 



Ku každému hlavnému 
jedlu malý nápoj 

zdarma 0,3l

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022

1. POSCHODIE



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak
zľava sa nedá uplatniť na už zľavnený tovar, ak nie je na kupóne 
uvedené inak
zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 



Krevetové
poké

Zľava 2 €

8,90 €
6,90 €

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022

1. POSCHODIE



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak
zľava sa nedá uplatniť na už zľavnený tovar, ak nie je na kupóne 
uvedené inak
zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 



20% zľava
 na brilianty

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022

0. POSCHODIE



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak
zľava sa nedá uplatniť na už zľavnený tovar, ak nie je na kupóne 
uvedené inak
zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 



20% zľava
 na celý sortiment

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022

0. POSCHODIE



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak
zľava sa nedá uplatniť na už zľavnený tovar, ak nie je na kupóne 
uvedené inak
zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 



Special
Burger

Zľava 2 €

8,90 €
6,90 €

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022

1. POSCHODIE



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak
zľava sa nedá uplatniť na už zľavnený tovar, ak nie je na kupóne 
uvedené inak
zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 



20%
zľava na druhý 

produkt a

30%
zľava na tretí

produkt

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022

0. POSCHODIE



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak
zľava sa nedá uplatniť na už zľavnený tovar, ak nie je na kupóne 
uvedené inak
zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 



Zľavy až do 

70% 
a darček k nákupu 

nad 30 €. 

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022

0. POSCHODIE



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
výška zľavy nie jej poskytovaná plošne a môže sa líšiť podľa typov
produktov
výška zľavy je označená pre jednotlivé produkty
 zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 



10% zľava
 na celý nákup

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022

1. POSCHODIE



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak
zľava sa nedá uplatniť na už zľavnený tovar, ak nie je na kupóne 
uvedené inak
zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 



*Neplatí na nápoje a jedlo. 

25% zľava
na vybraný merch

(tumblery, hrnčeky)*

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022

0. POSCHODIE



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak
zľava sa nedá uplatniť na už zľavnený tovar, ak nie je na kupóne 
uvedené inak
zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 



*Zľava sa nevzťahuje na akčný 
tovar a darčekove poukazy. 

20% zľava
na celý sortiment*

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022

-1. POSCHODIE



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak
zľava sa nedá uplatniť na už zľavnený tovar, ak nie je na kupóne 
uvedené inak
zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 



Zľava 10%
na obrazy maľovanie 

podľa čísel.

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022

-1. POSCHODIE



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak
zľava sa nedá uplatniť na už zľavnený tovar, ak nie je na kupóne 
uvedené inak
zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 



Zľavy až do 

50% 
a darček k nákupu 

nad 30 €. 

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022

0. POSCHODIE



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
výška zľavy nie jej poskytovaná plošne a môže sa líšiť podľa typov
produktov
výška zľavy je označená pre jednotlivé produkty
 zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 



* Zľavy sa nekumulujú. Ponuka 
sa nevzťahuje na výrobky označené 

zeleným bodom.

Zľava 35%
na 1 kozmetický 
výrobok podľa 

výberu* 

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022

-1. POSCHODIE



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak
zľava sa nedá uplatniť na už zľavnený tovar, ak nie je na kupóne 
uvedené inak
zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 



Zľava 15%

Nákupný víkend Novum Prešov 13. - 15. máj 2022

-1. POSCHODIE



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach 
NOVUM PREŠOV v termíne uvedenom na každom kupóne

každý kupón platí iba na jeden nákup
zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak
zľava sa nedá uplatniť na už zľavnený tovar, ak nie je na kupóne 
uvedené inak
zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu
organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia
zľavového kupónu a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk,
prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto súvislosti držiteľovi zľavového 
kupónu
obrázky na kupónoch sú len ilustračné 


	novum-nak-vikend-novycas-206x132mm
	kupony-novum-web
	zlavovy-kupon-120x75mm-01-press
	zlavovy-kupon-120x75mm-02-press


