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ZLAVY 

DO VÝŠKY
ZLAVY 

DO VÝŠKY

,,

13. – 16. OKTÓBER

NÁKUPNÝ 
VÍKEND
NÁKUPNÝ 
VÍKEND

NARODENINOVÝNARODENINOVÝ

S AKČNÝMI ZENAMIS AKČNÝMI ZENAMI

ATRAKTÍVNY VÍKENDOVÝ PROGRAM 15. - 16. OKTÓBER

Prednášky o zdraví, cvičení a životnom štýle
Workshopy spojené s prezentáciou tradícií a remesiel

Darčeky k nákupu, Tombola
Welcome drinky, Torta a Detská zóna

Súťaže a DJ

Vystúpenie PACI PAC 16. október o 10:30



-1. poschodie

20% zľava

-1. poschodie
20% zľava

-1. poschodie z vlastnej pekárne
k nákupu nad 10€

na nezľavnený sortiment

 na nezľavnený tovar

5% zľava
na zľavnený tovar

1. poschodie

Sel�eccino
1+1 

zadarmo
0. poschodie

20% zľava
na nezľavnený tovar pri

nákupe minimálne
2 produktov*

*Zľava 20% platí pre členov Klubu CCC. 
Pre ostatných zákazníkov platí zľava 15%

pri nákupe minimálne 2 nezľavnených 
produktov.

1. poschodie

15% zľava
na občerstvenie

20% zľava
na služby

-2. poschodie

0. poschodie

15% zľava
na vybrané značky 
hodiniek a šperkov -1. poschodie

3+1
zadarmo*

* Pri prinesení 4 vecí na čistenie
je najlacnešia zadarmo.

-1. poschodie 15% zľava
na všetky malé 

domáce spotrebiče

Akcia sa vzťahuje na všetky malé domáce 
spotrebiče, neplatí na zľavnené 

a výpredajové položky a nedá sa kombinovať 
s inými zľavami.

Zľavu je možné uplatniť len pri nákupe 
sortimentu predajne DATART Novum Prešov

v dňoch 13. - 16. 10. 2022.

20% zľava
na nezľavnené 

produkty DORMEO-1. poschodie Nevzťahuje sa na už zľavnený sortiment, 
zľavy nemožno sčítať.

0. poschodie
20% zľava

na všetko pri nákupe 
nad 55 € + darček

lesk na pery

Cerstvý
chlebík
ˇ

-1. poschodie

30% zľava
na fotodarčeky.

Fotokalendáre, fotoobrazy Klasik 
a Premium, fotomagnetky, 

fotohodiny, tričká, vankúše, textil, 
hrnčeky, pokladničky 
a puzzle s potlačou.

Zľavu nie je možné kombinovať s inými 
akciami. Zľavu nie je možné sčítať s inými zľavami, ani 

použiť na akciový tovar.

0. poschodie
20% zľava

na celý sortiment

0. poschodie

Pri kúpe dvoch 
produktov, jeden za 

polovicu-pri platení, sa 
z lacnejšieho produktu 

odpočíta -50%.
-1. poschodie

Espresso
1+1 

zadarmo

0. poschodie 20% zľava
na celý nákup 

pre členov klubu*

* Zľava platí len pre členov zákazníckého 
klubu. Do zákazníckého klubu sa môžete 
prihlásiť kedykoľvek v predajni HUMANIC 
alebo online na HUMANIC.net. Zľavu nie je 

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

v hotovosti. Zľava sa nevzťahuje na kúpu 
darčekových kariet. 

-1. poschodie

20% zľava
na celý sortiment/

platí aj na zlacnený tovar

1+1 zdarma
Christina náramok + korálik

0. poschodie-1. poschodie

20% zľava
na strieborné šperky a

15% zľava
na zlaté šperky

20% zľava
na všetky strieborné šperky

1. poschodie

ZADARMO

K nákupu fotoaparátu 
INSTAX SQ1 získate

náplne (40 ks fotografií)
v hodnote 39,80 €.

1. poschodie

20% zľava
na vstup pre druhé dieťa a

30% zľava
na vstupe pre tretie dieťa

1. poschodie

20% zľava
 na nezľavnený sortiment

1. poschodie

25% zľava
na kozmetiku Cyprianus

NOVÁ PREDAJŇA

-1. poschodie

Darček
ku každému nákupu

na fotodarčeky.
Fotokalendáre, fotoobrazy Klasik 

a Premium, fotomagnetky, 
fotohodiny, tričká, vankúše, textil, 

hrnčeky, pokladničky 
a puzzle s potlačou.

1. poschodie

zdarma 0,3l

Ku každému hlavnému
jedlu malý nápoj

1. poschodie

Zľava platí len ako pridaná služba
k úkonom na salóne ako sú strihanie, 

fúkaná, farbenie. 

50% zľava na ošetrenie 
vlasovej pokožky 

a vlasových problémov, 
ako je padanie vlasov, 
podráždená vlasová 

pokožka, formou aplikácie 
ošetrujúceho prípravku 

spolu s masážou.*

Zľavy nie je možné kombinovať. Neplatí na 
nákup poukážok.

Pri poskytnutí zľavy nie je možné použiť 
zákaznícku kartu A3 SPORT.



1. poschodie
zdarma 0,3l

Ku každému hlavnému
jedlu malý nápoj

1. poschodie zdarma 0,3l

Ku každému hlavnému
jedlu malý nápoj

-1. poschodie

Dodatočná
15% zľava

 na všetky slnečné okuliare

0. poschodie

15% zľava
na strieborné šperky

s jantárom 

1. poschodie

dupľa
grátis

K hlavnému jedlu

NOVÁ PREDAJŇA

0. poschodie

20% zľava
na celý nákup 

1. poschodie

20% zľava
na Šalát KEBAB 0. poschodie

25% zľava
na všetko pri nákupe 

nad 40€

-1. poschodie

Zľava sa nevzťahuje na akciový, zľavnený 
tovar a na darčekové poukážky.

20% zľava
na celý sortiment -1. poschodie

20% zľava
na celý sortiment

-1. poschodie

10% zľava
na kávu a zmrzlinu

-1. poschodie

-15%

Vychutnajte si krásne víno 
v línii Prestige, Prestige Gold, 

Oak Wood a Limitované 
edície so zľavou

Akcia platí od 13.10. do 16.10.2022 alebo 
do vypredania zásob. Zľavu nie je možné 

kombinovať s inými zľavami. 

0. poschodie

10% zľava
na celý sortiment

1. poschodie

30% zľava
na kozmetiku značiek 

 Avène, Ducray, Klorane, 
Elancyl, A-Derma

-1. poschodie
20% zľava
na sortiment Tescoma *

* Zľava sa nevzťahuje na už zľavnený tovar 
a darčekové poukazy. 

0. poschodie

20% zľava
na neakciový tovar.

30€ 
darček - pohár.

K nákupu nad

0. poschodie

10% zľava
na nápoje

10% zľava
 na perá Parker

-1. poschodie

0. poschodie

30% zľava
na celý nezľavnený sortiment-1. poschodie

10% zľava
na rezané kvety 1. poschodie

25% zľava
na pedikúru

-1. poschodie

*neplatí na už zľavnený tovar

2+1 zdarma
na sortiment  

značky Livsane* 

0. poschodie

Nevzťahuje sa na produkty označené ako 
"SPECIAL PRICE" a nákup darčekových kariet. 

20% zľava
na nezľavnený tovar 

1. poschodie

8.90€ 6.90€
Lososové poké

6.90€ 5.90€
Kuracie poké

poké
bistro

1. poschodie

8.90€ 6.90€
Special Burger

6.90€ 5.90€
Legendary chicken

0. poschodie
20% zľava
pri kúpe dvoch produktov*

*Zľava sa nevzťahuje 
na zľavnené produkty.  

-1. poschodie
Zľavu je možné získať priamo v kiosku 

digitálneho mobilného operátora Radosť pri 
aktivácii novej SIM karty Radosť. Všetko 

o Radosti na www.radost.digital.
Poskytovateľom služby je O2 Slovakia, s.r.o.

50% zľava
z akéhokoľvek programu

Radosť na 30 dní



Všeobecné podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavové kupóny sa dajú uplatniť v označených prevádzkach NOVUM PREŠOV v termíne od 13. - 16.10.2022

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, pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak
zľavu nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu

organizátor nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia zľavového kupónu
organizátor nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk, prípadne inú ujmu vzniknutú v tejto 
súvislosti držiteľovi zľavového kupónu
kupón nie je možné vymeniť za hotovosť

Darček zadarmo k nákupu nad  20€

0. poschodie
10% zľava

na celý sortiment
Zľava sa nevzťahuje na už zľavnený tovar 
a zľavu nie je možné kombinovať s inými 

zľavami/zľavovými poukážkami.

40% zľava
na 1 kozmetický výrobok

podľa výberu*-1. poschodie
* Zľavy sa nekumulujú. Ponuka sa nevzťahuje 

na výrobky označené zeleným bodom.

-1. poschodie

10% zľava
 na celý sortiment

0. poschodie

20% zľava
na neakciový tovar.

30€ 
darček - pohár.

K nákupu nad

Pre získanie zľavy odovzdajte kupón pri pokladni 
alebo uplatnite na samoobslužnom kiosku.

Kupón nie je možné vymeniť za hotovosť.

Kupón nie je možné kombinovať s inými akciami 
McDonald’s.

Platí v reštauráciách McDonald’s Prešov.

Dátum platnosti kupónov 13.–16. 10. 2022.

-

-

-

-

-

0. poschodie

9€

CORE McMenu
+ sendvič

Ponuka platí na McMenu Bigmac, McChicken, 
McRoyal alebo 6ks Chicken McNuggets + 

sendvič Bigmac, Mcchicken,
McRoyal alebo 6 ks Chicken McNuggets.

0. poschodie

5,50€
CORE McMenu

Ponuka platí na McMenu Bigmac, Mcchicken, 
McRoyal alebo 6ks Chicken McNuggets.

0. poschodie

2,50€
McFlurry

Ponuka sa nevzťahuje na sezónnu 
ponuku McFlurry.

0. poschodie
Ponuka platí na McMenu Bigmac, Mcchicken, 

McRoyal alebo 6 ks Chicken McNuggets + 
Happy meal.

9,50€

CORE McMenu
+ Happy Meal

TOMBOLA

Vyhrajte víkendový pobyt v Tatrách alebo jednu zo skvelých cien!

V termíne od 13.-16. októbra 2022 získate za každý nákup nad 20€ 
tombolový lístok. Žrebovanie tomboly prebehne v pondelok 
17. októbra 2022 o 11:00.

Viac informácií nájdete na www.novumpresov.sk

Darceky sú do vycerpania zásob.ˇ ˇ

Ponožky

Taška
Sprchový gél

Bambucké maslo
Sol do kúpela

,,

Make-up
odlicovačˇ


