
 

ZÍSKEJTE 
SLEVY AŽ 50 %

VE 39 PRODEJNÁCH

SLEVOVÉ 
KUPÓNY

platí od 11. do 20. 5. 2018

Pantone 371C Pantone 374C

Pantone CMYK

Na produkty 
značky LIVSANE

Na nezlevněné 
zboží

Na zlevněné 
zboží

Košile SOWETO                                                                                   
Původní cena: 
1699 Kč                                                                                        
Cena po slevě: 
999 Kč

Košile DOMAIN                                                                                            
Původní cena: 
1599 Kč                                                                                         
Cena po slevě: 
949 Kč

Na nezlevněnou 
obuv a kabelky, 
pánské tašky 
a batohy

Platí při 
nákupu 
nad 300 Kč

Na celý
nákup

Na celý nákup 
mimo bund značky 
LEDER-PELLICCE

Na malé a velké 
kuchyňské 
spotřebiče 
a výrobky péče o tělo

Na sluchátka 
značky 
SWISSTEN

Na celý
nákup

1+1 zdarma na 
POLO TRIKO

Na všechna jídla za 
stálého jídelního lístku.                                      
Platí po 15 hodině.

Na oblíbený produkt.                                                                                    
Mimo zboží označené jako 
„1. cena“ a „TOP CENA“, 
kamery GoPro, jízdní kola.

Na terasová prkna 
WPC/dřevo + 
příslušenství

Na domky 
značky BIOHORT

Vedení osobního účtu 
eKonto KOMPLET 
na 6 měsíců zdarma

Na celý 
nákup

Na vybrané 
ocelové 
šperky

1+1 zdarma 
Moravský koláč 

Platí při nákupu 
nad 399 Kč

Na celý 
nákup

Platí při 
nákupu nad 
1000 Kč

Platí při nákupu 
nad 399 Kč

2+1 zdarma 
na SALÁT. Platí pro 
nejlevnější salát.

Platí 
při nákupu 
nad 500 Kč

Na sýr 
Old Holland

Running SUSHI 
1 hodina = 258 Kč

Na ručníky 
a plážové osušky

Na celý 
nákup

Na celý
nákup

Na jeans

Na jeden produkt 
dle vlastního výběru

Na celý 
nákup

Na jeden kosmetický 
výrobek. 
K nákupu nad 499 Kč
jako dárek Koncetrovaný 
šampon pro zářivé vlasy.

Na hodinky
STORM

Program 4 + 7 
NanoTEC zdarma, 
ušetříte 1995 Kč

Na celý nákup.                                                                                          
Mimo LEGO, kočárků, 
autosedaček a jejich 
příslušenství.

Na kolekci 
JARO/LÉTO

Ektoparazitární 
obojek Foresto 
za akční cenu 749 Kč.                             
K nákupu dárek světýlko Foresto 
+ ponožky proti klíšťatům.

Na doplňky 
stravy 
LINTBELLS

1+1 zdarma na 
MULTIFOKÁLNÍ SKLA

Na sezónní 
drinky 0,5l
Kód akce: GLZ4Y6

sleva 200 Kč

sleva 20 %

sleva 10 %

sleva 25 %

sleva 20 %

sleva 20 %

sleva 10 %

sleva 41 %

sleva 40 %

sleva 20 %

sleva 35 %

sleva 10 %

sleva 10 %

1+1zdarma

sleva 10 %

sleva 40 %

sleva 20 %

sleva 20 %

sleva 10 %

sleva 20 %

sleva 10 %

sleva 10 %

6 měsíců zdarma

1+1zdarma

sleva 10 %

sleva 40 %

sleva 10 %

sleva 20 %

sleva 20 %

sleva 10 %

sleva 10 %
sleva 20 %

1+1zdarma

1 hodina=258 Kč

sleva 10 %

sleva 15 %

sleva 10 %

sleva 15 %

sleva 35 %

DÁREK

sleva 20 %

2+1zdarma

sleva 20 %

Automyčka Express

ruc~ní mytí 

Ušetříte1995 Kč



Poukaz je platný pouze v prodejně A3 sport  v Obchodním centru 
Europark, Praha Štěrboholy od 11. do 20. 5. 2018 nebo do vyprodání 
zásob. Sleva platí pouze při předložení poukazu. Slevu nelze načítat 
s jinými slevami, šeky, dárkovými poukazy, bonusy, marketingovými 

akcemi, nebo věrnostním programem. Slevy se nevztahují na poukázky. 
Nelze použít zákaznickou kartu A3 sport. 

Poukaz je platný pouze v prodejně A3 sport  v Obchodním centru 
Europark, Praha Štěrboholy od 11. do 20. 5. 2018 nebo do vyprodání 
zásob. Sleva platí pouze při předložení poukazu. Slevu nelze načítat 
s jinými slevami, šeky, dárkovými poukazy, bonusy, marketingovými 

akcemi, nebo věrnostním programem. Slevy se nevztahují na poukázky. 
Nelze použít zákaznickou kartu A3 sport. 

Poukaz je platný pouze v prodejně Asat - Svět hodinek v Obchodním 
centru Europark, Praha Štěrboholy od 11. do 20. 5. 2018 nebo do 
vyprodání zásob. Sleva platí pouze při předložení poukazu. Slevu 
nelze načítat s jinými slevami, šeky, dárkovými poukazy, bonusy, 

marketingovými akcemi, nebo věrnostním programem. Sleva bude 
odečtena u pokladny.

Poukaz je platný pouze v Automyčka Express  v Obchodním centru 
Europark, Praha Štěrboholy od 11. do 20. 5. 2018 nebo do vyprodání 
zásob. Sleva platí pouze při předložení poukazu. Slevu nelze načítat 
s jinými slevami, šeky, dárkovými poukazy, bonusy, marketingovými 

akcemi, nebo věrnostním programem.

Poukaz je platný pouze v prodejně Bambule v Obchodním centru 
Europark, Praha Štěrboholy od 11. do 20. 5. 2018 nebo do vyprodání 
zásob. Sleva platí pouze při předložení poukazu. Slevu nelze načítat 
s jinými slevami, šeky, dárkovými poukazy, bonusy, marketingovými 

akcemi, nebo věrnostním programem. Sleva se nevztahuje na produkty 
označené hvězdičkou.

Poukaz je platný pouze v Benu lékárně v Obchodním centru Europark, 
Praha Štěrboholy od 11. do 20. 5. 2018 nebo do vyprodání zásob. 

Sleva platí pouze při předložení poukazu. Slevu nelze načítat s jinými 
slevami, šeky, dárkovými poukazy, bonusy, marketingovými akcemi, nebo 

věrnostním programem.

Poukaz je platný pouze v prodejně Blažek v Obchodním centru Europark, 
Praha Štěrboholy od 11. do 20. 5. 2018 nebo do vyprodání zásob. Sleva 
platí pouze při předložení poukazu. Slevu nelze načítat s jinými slevami, 
šeky, dárkovými poukazy, bonusy, marketingovými akcemi, věrnostním 

programem.

Poukaz je platný pouze v prodejně Bushman v Obchodním centru 
Europark, Praha Štěrboholy od 11. do 20. 5. 2018 nebo do vyprodání 
zásob. Sleva platí pouze při předložení poukazu. Slevu nelze načítat 
s jinými slevami, šeky, dárkovými poukazy, bonusy, marketingovými 

akcemi, věrnostním programem.

Poukaz je platný pouze v prodejně Bushman v Obchodním centru 
Europark, Praha Štěrboholy od 11. do 20. 5. 2018 nebo do vyprodání 
zásob. Sleva platí pouze při předložení poukazu. Slevu nelze načítat 
s jinými slevami, šeky, dárkovými poukazy, bonusy, marketingovými 

akcemi, věrnostním programem.

Poukaz je platný pouze v prodejně CCC v Obchodním centru Europark, 
Praha Štěrboholy od 11. do 20. 5. 2018 nebo do vyprodání zásob. 

Sleva platí pouze při předložení poukazu. Slevu nelze načítat s jinými 
slevami, šeky, dárkovými poukazy, bonusy, marketingovými akcemi, 

nebo věrnostním programem.

Poukaz je platný pouze v prodejně Cocco Accessories v Obchodním 
centru Europark, Praha Štěrboholy od 11. do 20. 5. 2017 nebo do 
vyprodání zásob. Sleva platí pouze při předložení poukazu. Slevu 
nelze načítat s jinými slevami, šeky, dárkovými poukazy, bonusy, 

marketingovými akcemi, nebo věrnostním programem.

Poukaz je platný pouze v prodejně Dormeo v Obchodním centru Europark, 
Praha Štěrboholy od 11. do 20. 5. 2018 nebo do vyprodání zásob. 

Sleva platí pouze při předložení poukazu. Slevu nelze načítat s jinými 
slevami, šeky, dárkovými poukazy, bonusy, marketingovými akcemi, nebo 

věrnostním programem. Slevy se nevztahují na zlevněné zboží a zboží 
v akci.

Poukaz je platný pouze v prodejně E.L. v Obchodním centru Europark, 
Praha Štěrboholy od 11. do 20. 5. 2018 nebo do vyprodání zásob. 

Sleva platí pouze při předložení poukazu. Slevu nelze načítat s jinými 
slevami, šeky, dárkovými poukazy, bonusy, marketingovými akcemi, nebo 

věrnostním programem. 

Poukaz je platný pouze v prodejně Eiffel Optic v Obchodním centru 
Europark, Praha Štěrboholy od 11. do 20. 5. 2018 nebo do vyprodání 
zásob. Sleva platí pouze při předložení poukazu. Slevu nelze načítat 
s jinými slevami, šeky, dárkovými poukazy, bonusy, marketingovými 

akcemi, nebo věrnostním programem. 

Poukaz je platný pouze v prodejně F-mobil v Obchodním centru Europark, 
Praha Štěrboholy od 11. do 20. 5. 2018 nebo do vyprodání zásob. 

Sleva platí pouze při předložení poukazu. Slevu nelze načítat s jinými 
slevami, šeky, dárkovými poukazy, bonusy, marketingovými akcemi, nebo 

věrnostním programem.

Poukaz je platný pouze v prodejně Euronics v Obchodním centru Europark, 
Praha Štěrboholy od 11. do 20. 5. 2018 nebo do vyprodání zásob. Sleva 
platí pouze při předložení poukazu. Slevu nelze načítat s jinými slevami, 

šeky, dárkovými poukazy, bonusy, marketingovými akcemi, nebo věrnostním 
programem.  Sleva neplatí na letákové akční zboží.

Poukaz je platný pouze v prodejně Farmář David v Obchodním centru 
Europark, Praha Štěrboholy od 11. do 20. 5. 2018 nebo do vyprodání 
zásob. Sleva platí pouze při předložení poukazu. Slevu nelze načítat 
s jinými slevami, šeky, dárkovými poukazy, bonusy, marketingovými 

akcemi, nebo věrnostním programem.

Poukaz je platný pouze v prodejně Feratt v Obchodním centru Europark, 
Praha Štěrboholy od 11. do 20. 5. 2018 nebo do vyprodání zásob. 

Sleva platí pouze při předložení poukazu. Slevu nelze načítat s jinými 
slevami, šeky, dárkovými poukazy, bonusy, marketingovými akcemi, nebo 

věrnostním programem.

Poukaz je platný pouze v ovocném baru Fruitisimo  v Obchodním centru 
Europark, Praha Štěrboholy od 11. do 20. 5. 2018 nebo do vyprodání 
zásob. Sleva platí pouze při předložení poukazu. Slevu nelze načítat 
s jinými slevami, šeky, dárkovými poukazy, bonusy, marketingovými 

akcemi, nebo věrnostním programem.

Poukaz je platný pouze v restauraci Golosona v Obchodním centru 
Europark, Praha Štěrboholy od 11. do 20. 5. 2018 nebo do vyprodání 
zásob. Sleva platí pouze při předložení poukazu. Slevu nelze načítat 
s jinými slevami, šeky, dárkovými poukazy, bonusy, marketingovými 

akcemi, nebo věrnostním programem.

Poukaz je platný pouze v prodejně Hervis v Obchodním centru Europark, 
Praha Štěrboholy od 11. do 20. 5. 2018 nebo do vyprodání zásob. 

Sleva platí pouze při předložení poukazu. Slevu nelze načítat s jinými 
slevami, šeky, dárkovými poukazy, bonusy, marketingovými akcemi, nebo 

věrnostním programem. Neplatí na e-shopu.

Poukaz je platný pouze v prodejně Klenotnictví Ulpiana v Obchodním 
centru Europark, Praha Štěrboholy od 11. do 20. 5. 2018 nebo do 
vyprodání zásob. Sleva platí pouze při předložení poukazu. Slevu 
nelze načítat s jinými slevami, šeky, dárkovými poukazy, bonusy, 

marketingovými akcemi, nebo věrnostním programem.

Poukaz je platný pouze v prodejně Klenotnictví Ulpiana v Obchodním 
centru Europark, Praha Štěrboholy od 11. do 20. 5. 2018 nebo do 
vyprodání zásob. Sleva platí pouze při předložení poukazu. Slevu 
nelze načítat s jinými slevami, šeky, dárkovými poukazy, bonusy, 

marketingovými akcemi, nebo věrnostním programem.

Poukaz je platný pouze v prodejně Luxor v Obchodním centru Europark, 
Praha Štěrboholy od 11. do 20. 5. 2018 nebo do vyprodání zásob. 

Sleva platí pouze při předložení poukazu. Slevu nelze načítat s jinými 
slevami, šeky, dárkovými poukazy, bonusy, marketingovými akcemi, nebo 

věrnostním programem.

Poukaz je platný pouze v prodejně Natur House v Obchodním centru 
Europark, Praha Štěrboholy od 11. do 21. 5. 2018 nebo do vyprodání 
zásob. Sleva platí pouze při předložení poukazu. Slevu nelze načítat 
s jinými slevami, šeky, dárkovými poukazy, bonusy, marketingovými 

akcemi, nebo věrnostním programem.

Poukaz je platný pouze v prodejně Notino v Obchodním centru Europark, 
Praha Štěrboholy od 11. do 20. 5. 2018 nebo do vyprodání zásob. 

Sleva platí pouze při předložení poukazu. Slevu nelze načítat s jinými 
slevami, šeky, dárkovými poukazy, bonusy, marketingovými akcemi, nebo 

věrnostním programem.

Poukaz je platný pouze v Hobbymarketu OBI v Obchodním centru 
Europark, Praha Štěrboholy od 11. do 20. 5. 2018 nebo do vyprodání 
zásob. Sleva platí pouze při předložení poukazu. Slevu nelze načítat 
s jinými slevami, šeky, dárkovými poukazy, bonusy, marketingovými 

akcemi, nebo věrnostním programem.

Poukaz je platný pouze v Hobbymarketu OBI v Obchodním centru 
Europark, Praha Štěrboholy od 11. do 20. 5. 2018 nebo do vyprodání 
zásob. Sleva platí pouze při předložení poukazu. Slevu nelze načítat 
s jinými slevami, šeky, dárkovými poukazy, bonusy, marketingovými 

akcemi, nebo věrnostním programem.

Poukaz je platný pouze v prodejně Orion v Obchodním centru Europark, 
Praha Štěrboholy od 11. do 20. 5. 2018 nebo do vyprodání zásob. 

Sleva platí pouze při předložení poukazu. Slevu nelze načítat s jinými 
slevami, šeky, dárkovými poukazy, bonusy, marketingovými akcemi, nebo 

věrnostním programem.

Poukaz je platný pouze v prodejně Orsay v Obchodním centru Europark, 
Praha Štěrboholy od 11. do 20. 5. 2018 nebo do vyprodání zásob. 

Sleva platí pouze při předložení poukazu. Slevu nelze načítat s jinými 
slevami, šeky, dárkovými poukazy, bonusy, marketingovými akcemi, nebo 
věrnostním programem. Sleva se nevztahuje na produkty SPECIAL PRICE.

Poukaz je platný pouze v Pekárně Kabát v Obchodním centru Europark, 
Praha Štěrboholy od 11. do 20. 5. 2018 nebo do vyprodání zásob. 

Sleva platí pouze při předložení poukazu. Slevu nelze načítat s jinými 
slevami, šeky, dárkovými poukazy, bonusy, marketingovými akcemi, nebo 

věrnostním programem.

Poukaz je platný pouze v prodejně Puzzle Salads v Obchodním centru 
Europark, Praha Štěrboholy od 11. do 20. 5. 2018 nebo do vyprodání 
zásob. Sleva platí pouze při předložení poukazu. Slevu nelze načítat 
s jinými slevami, šeky, dárkovými poukazy, bonusy, marketingovými 

akcemi, nebo věrnostním programem.

Poukaz je platný pouze v Raiffeisenbank v Obchodním centru Europark, 
Praha Štěrboholy od 11. do 20. 5. 2018 nebo do vyprodání zásob. 

Sleva platí pouze při předložení poukazu. Slevu nelze načítat s jinými 
slevami, šeky, dárkovými poukazy, bonusy, marketingovými akcemi, nebo 

věrnostním programem. 

Poukaz je platný pouze v prodejně Ráj sýrů v Obchodním centru Europark, 
Praha Štěrboholy od 11. do 20. 5. 2018 nebo do vyprodání zásob. 

Sleva platí pouze při předložení poukazu. Slevu nelze načítat s jinými 
slevami, šeky, dárkovými poukazy, bonusy, marketingovými akcemi, nebo 

věrnostním programem.

Poukaz je platný pouze v prodejně Scanquilt v Obchodním centru 
Europark, Praha Štěrboholy od 11. do 20. 5. 2018 nebo do vyprodání 
zásob. Sleva platí pouze při předložení poukazu. Slevu nelze načítat 
s jinými slevami, šeky, dárkovými poukazy, bonusy, marketingovými 

akcemi, nebo věrnostním programem.

Poukaz je platný pouze v Sumo Sushi & Grill Restaurant v Obchodním 
centru Europark, Praha Štěrboholy od 11. do 20. 5. 2018 nebo do 
vyprodání zásob. Sleva platí pouze při předložení poukazu. Slevu 
nelze načítat s jinými slevami, šeky, dárkovými poukazy, bonusy, 

marketingovými akcemi, nebo věrnostním programem.

Poukaz je platný pouze v prodejně Tescoma v Obchodním centru 
Europark, Praha Štěrboholy od 11. do 20. 5. 2018 nebo do vyprodání 
zásob. Sleva platí pouze při předložení poukazu. Slevu nelze načítat 
s jinými slevami, šeky, dárkovými poukazy, bonusy, marketingovými 

akcemi, nebo věrnostním programem.

Poukaz je platný pouze v prodejně Uncle Sam v Obchodním centru 
Europark, Praha Štěrboholy od 11. do 20. 5. 2018 nebo do vyprodání 
zásob. Sleva platí pouze při předložení poukazu. Slevu nelze načítat 
s jinými slevami, šeky, dárkovými poukazy, bonusy, marketingovými 

akcemi, nebo věrnostním programem.

Poukaz je platný pouze v prodejně Víno a destiláty v Obchodním centru 
Europark, Praha Štěrboholy od 11. do 20. 5. 2018 nebo do vyprodání 
zásob. Sleva platí pouze při předložení poukazu. Slevu nelze načítat 
s jinými slevami, šeky, dárkovými poukazy, bonusy, marketingovými 

akcemi, nebo věrnostním programem.

Poukaz je platný pouze v prodejně Wrangler, Lee, Levi‘s v Obchodním 
centru Europark, Praha Štěrboholy od 11. do 20. 5. 2018 nebo do 
vyprodání zásob. Sleva platí pouze při předložení poukazu. Slevu 
nelze načítat s jinými slevami, šeky, dárkovými poukazy, bonusy, 
marketingovými akcemi, nebo věrnostním programem. Sleva se 

nevztahuje na zlevněné zboží.

Poukaz je platný pouze v prodejně X-bags v Obchodním centru Europark, 
Praha Štěrboholy od 11. do 20. 5. 2018 nebo do vyprodání zásob. 

Sleva platí pouze při předložení poukazu. Slevu nelze načítat s jinými 
slevami, šeky, dárkovými poukazy, bonusy, marketingovými akcemi, nebo 

věrnostním programem.

Poukaz je platný pouze v prodejně Yves Rocher v Obchodním centru 
Europark, Praha Štěrboholy od 11. do 20. 5. 2018 nebo do vyprodání 
zásob. Sleva platí pouze při předložení poukazu. Slevu nelze načítat 
s jinými slevami, šeky, dárkovými poukazy, bonusy, marketingovými 

akcemi, nebo věrnostním programem. Slevy neplatí na výrobky označené 
zeleným bodem.

Poukaz je platný pouze v prodejně Zvěrokruh v Obchodním centru 
Europark, Praha Štěrboholy od 11. do 20. 5. 2018 nebo do vyprodání 
zásob. Sleva platí pouze při předložení poukazu. Slevu nelze načítat 
s jinými slevami, šeky, dárkovými poukazy, bonusy, marketingovými 

akcemi, nebo věrnostním programem.

Poukaz je platný pouze v prodejně Zvěrokruh v Obchodním centru 
Europark, Praha Štěrboholy od 11. do 20. 5. 2018 nebo do vyprodání 
zásob. Sleva platí pouze při předložení poukazu. Slevu nelze načítat 
s jinými slevami, šeky, dárkovými poukazy, bonusy, marketingovými 

akcemi, nebo věrnostním programem.

NAKUPUJTE
A BAVTE SE!

Váš názor 
nás zajímá!
Načtěte QR kód
a napište nám, 
co Vám v Europarku
chybí, nebo co bychom
mohli zlepšit!

Pantone 371C Pantone 374C

Pantone CMYK

ZDARMA
SOBOTA 23. 6.  WWW.EUROPARK.CZ 

420 722 229 759

Automyčka Express

ruc~ní mytí 




