CSILLAGVÁR

KUPONOK

2015. május
Ingyenes
parkolás
Ingyenes
Wi-Fi

facebook.com/csillagvarbevasarlokozpont
www.csillagvar.com

Több mint
üzlet

20

optimadent
Minden új beiratkozónak
10% kedvezmény
az első tananyagcsomag árából.
Az ajánlat egyéb kedvezménnyel nem vonható össze.
Az ajánlat csak újonnan beiratkozó tanulókra érvényes.

10% kedvezmény minden árucikkre.
A hímzett törülközőre nem érvényes.

Amennyiben bejelentkezik állapotfelmérésre, és magával hozza egy családtagját ismerősét, barátját, mindketten ingyen kapják a fogászati ellenőrzést, mely kezeléstervet és egy panorámaröntgent foglal magában.
Az akció a kupon felmutatásával 2015. május 4. és 2015. június
30 között érvénes az optimadent Csillagvárban. A kupon más
kedvezménnyel nem összevonható, készpénzre nem váltható.
A kupon egyszer beváltásra szól (egy személy csak egyszer
válthatja be a promóciós időszak alatt.

20% kedvezmény minden tartozékra.
A kupon más kedvezménnyel nem vonható össze.

3 hónapos kombinált betét, ingyen
szoláriummal és egy FA tápérték
kiegészítővel 58.000 Ft helyett
30.900 Ft

MINDEN TERMÉKBŐL
10% KEDVEZMÉNY

2015 nyári utazásokra, az aktuális kedvezményeken kívül:
5 000 Ft/foglalás kedvezmény egyéni utazásokra

Beváltható a Csillagvár Bevásárlóközpontban vagy
a www.utazasitipp.hu oldalon leadott foglalásokra.
Tel.: 06-1-453-2340, e-mail cím: utazasitipp@t-online.hu,
web: www.utazasitipp.hu

A SPAPLANET üzletében minden típusú
grillkészülék 8% kedvezménnyel
vásárolható meg.

Ez a kupon 10% kedvezményt biztosít
minden bérlet és szoláriumozás árából!
Válassza a szoláriumozásban is a minőséget,
válassza a Csillagvár Szoláriumot!

A kupon más kedvezménnyel nem vonható össze.

A kupon más kedvezménnyel nem vonható össze.

PAPÍR-ÍRÓSZER
10% kedvezmény
az ajándéktárgyak árából!

Minden Mattel baba (Barbie, Monster high, Ever after high)
30% kedvezménnyel,
minden Piatnik társasjáték, Queen games társasjáték
30% kedvezménnyel, a Steffi, Minnie Mouse babák pedig
40% kedvezménnyel vásárolhatóak meg.
A kupon más kedvezménnyel nem vonható össze és az
akciós termékekre nem vonatkozik.

20% kedvezmény minden teljes árú
könyvre az Alexandra Könyváruházban.

15 000 Ft feletti vásárlás esetén
3000 Ft kedvezményt adunk.

A kedvezmények nem halmozhatók és nem vonatkoznak akciós
termékekre, tankönyvekre. Egy vásárlásnál csak egy kupon
használható fel. A kupon az online rendelések bolti átvétele
esetén nem érvényes és 2015. május 7-9. között váltható
be a Csillagvár Bevásárlóközpontban található üzletünkben.

A kupon kedvezménye leértékelt árura, ajándékutalvány vásárlására nem vonatkozik. Más akciókkal, ajánlatokkal nem
vonható össze. Készpénzre nem váltható és vásárlásonként
egy kupon érvényesíthető.

10% kedvezmény
6000 Ft feletti vásárlás
esetén.
A kupon más vásárlás-végösszegi akcióval
nem vonható össsze, és ajándékkártya
vásárlására nem vonatkozik.

903101657002749

2015 nyári utazásokra, az aktuális kedvezményeken kívül:
10 000 Ft/foglalás kedvezmény a repülős utazásokra.

100 Ft kedvezményt adunk minden kalács árából,
kivéve a hétfői és szerdai féláras napokat!
Az akció mindegyik kürtőskalácsra, illetve minden egyéb
kiegészítő termékre érvényes.

