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A legjobbat akarjuk.

CLAMAR MULTIBRAND STORE NŐI DIVAT
(TUZZI, LEO & UGO, PAUL BRIAL, DOLCEZZA, 
STEHMANN)
30% kedvezmény a teljes árukészletre.

GION TÁSKA
20% kedvezmény minden termék árából.

1. emelet

DIVAT / TÁSKA / KIEGÉSZÍTŐK

S.OLIVER FÉRFI, NŐI ÉS GYEREK DIVAT
20% kedvezmény a teljes árukészletre.

MY DAY COLLECTION NŐI DIVAT
(IMPERIAL, VICOLO, SANDRO FERRONE, KONTATTO, 
ANTONELLO SERIO, LE STREGHE)
20% kedvezmény minden termékre.

ELYSÉES NŐI- ÉS FÉRFI DIVAT 
(MOTEL BY KOSMIKA, SEXY WOMAN, ABSOLUT JOY, 
FRANKIE MORELLO, MOSCHINO)
20% kedvezmény az új kollekciókból.
30-50% árengedmény a megjelölt termékekre.

GANT
Ajándék GANT HOME handwash termék 60 000 Ft fe-
letti vásárláskor.

A-WEAR SPORT 
20% árengedmény bukósisakokra.
15% árengedmény kerékpárokra.
10% árengedmény további megjelölt termék árából.
Ajándék micro csengő + lámpa Micro roller vásárlás ese-
tén.

Földszint

MŰSZAKI TERMÉKEK – ELEKTRONIKA

IBRO’ STORE & SERVICE
5% árengedmény készleten lévő tartozékok árából.
10% árengedmény a szerviz szolgáltatások árából.

drPHONE
5% árengedmény készülékek árából. 
10% árengedmény tartozékok és kiegészítők árából.
10% árengedmény szerviz szolgáltatás árából.

Földszint

SZÉPSÉG / ILLATSZER / EGÉSZSÉG

TINCSES SZIGET GYERMEK ÉLMÉNYFODRÁSZAT
15% kedvezmény minden gyermek hajápolási termék és 
a Snails vegyszermentes körömlakkok árából.
Az ajánlat 2019. június 6. és 9. között érvényes.

-1. szint

VISION EXPRESS
20% kedvezmény minden termék teljes fogyasztói árá-
ból. A kedvezmény kizárólag a Rózsakert Bevásárlóköz-
pontban található Vision Express üzletben vehető igény-
be a 2019. június 6-án felvett megrendelések esetén.  
A kedvezmény további feltételeit keresse üzletünkben!

BENU GYÓGYSZERTÁR
20% kedvezmény minden dermokozmetikai termék árá-
ból.

Földszint

MARIONNAUD PARFÜMÉRIA 
20% kedvezmény minimum két teljes árú termék vásárlá-
sa esetén. A kedvezmény leértékelt árura és ajándékutal-
vány vásárlására nem vonatkozik, más kedvezményekkel, 
ajándék akciókkal, ajánlatokkal nem vonható össze. Az 
ajánlat kizárólag a Rózsakert Marionnaud Parfümériában 
érvényes.

TÓBIÁS OPTIKA 
(Columbia, Aigner, Nicole Miller, H1N1, Polaroid, Gucci, Dior, 
Tom Ford, Balenciaga, Mont Blanc, Eden Park, Boss)
20-30% kedvezmény a megjelölt napszemüvegek árából.

1. emelet

THAI HARMÓNIA 
TRADICIONÁLIS MASSZÁZSSZALON
15% kedvezmény minden, a Shopping Day-en igénybe 
vett szolgáltatás árából. A kedvezményes ajánlat bérlet és 
ajándékutalvány vásárlásra nem vonatkozik.

MIRACLE BEAUTY & SPA
Ingyenes hajdiagnózis vizsgálatkor, ajándék mini 
Kérastase termék. A szolgáltatáshoz előzetes regisztráció 
szükséges a recepciónkon, vagy a +36 391-5934 és +36-
30 527-0535-ös telefonszámokon keresztül.

RÓZSAKERT MEDICAL CENTER
Ingyenes BIA (izom-víz-zsír összetétel) mérés.
Előzetes regisztráció szükséges a recepciónkon, vagy a 
+36 1 392 0505-ös telefonszámon keresztül.

RMC DENTART FOGÁSZATI KÖZPONT
Ingyenes Cfast ultragyors fogszabályozás konzultáció. 
50% kedvezmény fogkőlevétel szolgáltatás árából.
Előzetes regisztráció szükséges a recepciónkon, vagy a 
+36 1 392 0505-ös telefonszámon keresztül.

2. emelet

ROSE ÉDESSÉG
10% kedvezmény 3 000 Ft feletti vásárlás esetén.
Édesség kóstoltatás.

OLD CITY KELETI ÉTTEREM
Választható egy tál étel ajándékba, 5 000 Ft feletti 
vásárlás esetén.

ETNA RISTORANTE
2 pizza vásárlásakor a 3. pizzát ajándékba adjuk.
Az ajánlat egyforma méretű pizzák rendelésekor 
a legalacsonyabb árú pizzára, valamint normál és 
gluténmentes pizzákra egyaránt vonatkozik.

Földszint

WENGA HOME & BISTRO
10% kedvezmény 
minden fogyasztás árából.

1. emelet

ÉLELMISZER / ÉTTEREM

20% kedvezmény maximum 4 db nem akciós termék árá-
ból.
20% kedvezményre jogosító kupon 1-4 (de egy vásár-
lás alkalmával maximum 4) db szabadon választható 
nem akciós termék árából. Egy vásárló egy napon csak 
1 db kupont válthat be és egy vásárlás alkalmával maxi-
mum 4 db termékhez használható fel. A kupon kizárólag 
2019. június 6-án használható fel, kizárólag a Rózsakert 
bevásárlóközpontban található SPAR üzletben. Más ak-
cióval vagy kedvezménnyel nem vonható össze. A ked-
vezményre jogosító kuponokat keresse a földszinten a fő-
bejáratnál a Shopping Day napján, vagy töltse le a www.
rozsakert.hu oldalról! További részletek az áruházban.  
A kupon készpénzre nem váltható, értékéből készpénz 
nem adható vissza. Színes és fekete-fehér nyomtatásban 
is érvényes.

BORTÁRSASÁG BORSZAKÜZLET
Schott-Zwiesel Vina és Pure pohár ajánlat: 
6 poharat adunk 4 pohár áráért. 
A kedvezményes ajánlatot egy vásárló egy alkalommal ve-
heti igénybe, amíg a készlet tart.

RONNEFELDT TEAHÁZ
10% kedvezmény minden termékre.
Teakóstoló és teaminták.

PETIT PAIN PÉKSÉG
Ajándék finom pékáru 2 000 Ft feletti vásárláskor.

-1. szint

ÚJ 
ÜZLET!

MINDENTVARRÓ VARÁZSKUCKÓ
1 500 Ft értékű kupont adunk ajándékba a Shopping 
Day-en történt 2 500 Ft-ot meghaladó rendelés esetén, 
melyet a Shopping Day-t követően, 2019. július 7-ig, új 
megrendeléskor beválthat.

1. emelet

CIB BANK
USB LED lámpával ajándékozunk meg a Shopping 
Day-en minden, a CIB Bankban ügyet intéző vendé-
günket.

2. emelet

SZOLGÁLTATÁS

STAR WASH PREMIUM CAR SPA 
KÉZI AUTÓMOSÓ ÉS AUTÓKOZMETIKA 
50% kedvezményt adunk a Swissvax Onyx Wax vagy 
Autoglym HD Wax szolgáltatás árából minden kifizetett 
mosás program mellé.
20% kedvezmény a Prémium 5-ös, 6-os programok árá-
ból. 
Klímatisztítás: 5 000 Ft.

Parkoló 
szint

FOTÓ LA-MÁR – KODAK EXPRESS
Tegye próbára szerencséjét, húzza ki kedvezményét! 
Minden 3  000 Ft feletti fotókidolgozás árát  
10-15-20-25 vagy 30% kedvezménnyel csökkenthe-
ti. Az ajánlat igazolványképre és fotókönyv készítésre 
nem vonatkozik.

MISTER MINIT
20% árengedmény minden szolgáltatás árából.
Az ajánlat a kereskedelmi tételekre és csomagfeladásra 
nem vonatkozik.

TOP CLEAN
20% árengedmény felsőruházat tisztítás árából.
Az ajánlat bőrtisztításra, festésre, textilfestésre nem vo-
natkozik.
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DEKORÁCIÓ / PAPÍR-ÍRÓSZER

PARTY-HOME – PARTI KELLÉKEK
10% árengedmény minden termékre.
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PAPÍR-SZIGET PAPÍR-ÍRÓSZER
10% kedvezmény a teljes árukészletre.

Földszint

Az ajánlatok 2019. június 6-án (csütörtökön), illetve a megjelölt időpontokban és 
a készlet erejéig érvényesek. A kedvezmények más kedvezménnyel nem vonhatók 
össze, készpénzre nem válthatók, az értékből készpénz nem adható vissza, az 
ajándékok nem becserélhetők. A Rózsakert Bevásárlóközpont az üzletek ajánlataiért, 
elírásokért és nyomdai hibákért semmilyen felelősséget nem vállal. Részletekért 

érdeklődjön az adott üzletben.

Általános nyitvatartás: 
Hétfő - Péntek: 10.00-20.00   

Szombat: 10.00-19.00   
Vasárnap: 10.00-16.00. 

Az ettől eltérő időpontok 
az üzletek portálján és 

a www.rozsakert.hu oldalunkon 
feltüntetésre kerültek.

LÍRA KÖNYVÁRUHÁZ
15% kedvezmény minden könyv árából. 
Az ajánlat tankönyvekre, szótárakra és akciós 
termékekre nem vonatkozik.

1. emelet

JÁTÉK /  VIRÁG / KÖNYV

JÁTÉKVÁR
10% árengedmény minden teljes árú termék árából.
Az ajánlat LEGO és leértékelt termékekre nem vonatkozik.

MOYO VIRÁG
10% kedvezmény minden termékre.

Földszint

1026 Budapest, Gábor Áron utca 74.
www.rozsakert.hu

E Q

LAKBERENDEZÉS / ASZTALI KULTÚRA 

THE HOUSE OF VILLEROY & BOCH
20% kedvezmény a teljes árukészletre és a Shopping Day-
en kifizetett megrendelésekre.

Földszint


