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Az ajánlatok 2016. június 2-án, 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 weboldalunkon, az Üzletek menüpont 
alatt feltüntetésre kerültek.

Marionnaud ParfüMéria  
20% kedvezmény minimum két teljes árú termék vásár-
lása esetén. A kedvezmény leértékelt árura és ajándék-
utalvány vásárlásra nem vonatkozik, más akciókkal, aján-
latokkal, kedvezmény kuponokkal nem vonható össze.

corso como, 1 női divat  
(Adele Fado / Virna Drò, Sexy Woman, Absolut Joy, 
SUPERGA) 
30-50-70% kedvezmény a megjelölt termékek árából.

sellő Fehérnemű 
20% árengedmény a teljes árukészletre. 
Az ajánlat 2016. június 2. és 5. között érvényes.

Gion táska  
20% kedvezmény minden termék árából. 
Az ajánlat 2016. június 2. és 5. között érvényes.

1. emelet

s.oliver női- és Gyerek divat 
20% kedvezmény minden termék árából.  
Az ajánlat a leértékelt árukra nem vonatkozik.

clamar multibrand store női divat  
(TUZZI, LEO & UGO, Fred Sabatier, Paul Brial, Isabell, Dori) 
30% kedvezmény a teljes árukészletre.

Új azték jewelry and watches 
10-50% kedvezmény a megjelölt órákra és ékszerekre.
Valamint 10 000 Ft feletti vásárlás esetén ajándék 3D 
Fun gyermek óra. 
Az ajánlat 2016. június 2. és 5. között érvényes.

my day collection női divat 
(FLOW, IMPERIAL, Please, KONTATTO, OVYÉ) 
20% kedvezmény a teljes árukészletre; 
25% kedvezmény 2 termék együttes vásárlása esetén; 
30% kedvezmény 3 vagy annál több termék együttes 
vásárlása esetén.

elyseés női- és FérFi divat  
(Roberto Cavalli, Paciotti, Botticelli, Kosmika, Rebel) 
30% kedvezmény az új kollekciókból.  
Valamint 50-70% kedvezmény a megjelölt termékekre.

a-wear sport  
30% árengedmény az Animal ruházati termékek árából.  
10% árengedmény minden kerékpárra és kiegészítőkre. 
Micro roller vásárlás esetén Micro kulcstartó ajándékba.

beneFit Gyerekruha, cipő és Fehérnemű 
20% kedvezmény minden termék árából.

Divat / táska / ékszer / illatszer

Földszint

lakberenDezés / asztali kultúra

the house oF villeroy & boch
20% kedvezmény biztosítunk a teljes árukészletre és 
az aznap kifizetett megrendelésekre.

Földszint

szépség / egészség

tincses sziGet Gyermek élményFodrászat
10% kedvezmény minden gyermekkozmetikum árából. Az 
ajánlat 2016. június 2. és 5. között érvényes.

-1. szint

rózsakerti patika 
5% kedvezmény minden kozmetikum árából.

Földszint

optika since 1949 / tóbiás optika 
20-30-40% kedvezmény a megjelölt napszemüvegek árából.

1. emelet

miracle beauty & spa
4 alkalmas LDM Sonoskin ultrahangos arc bőrfeszesí-
tés bérlet ára 80 000 Ft helyett most 40 000 Ft.
Kedvezményes szolárium bérlet: 130 Ft/perc.  
A Shopping Day-en vásárolt szolárium bérletekre  
további 10% árengedmény.
2D műszempilla 20 000 Ft helyett most 15 500 Ft.

thai harmónia tradicionális masszázsszalon
Legyen a vendégünk egy ingyenes, 10 perces ízelítő 
Thai masszázsra és amennyiben elnyertük tetszését, 
20% kedvezményt adunk minden további masszázs és 
aznap vásárolt bérlet árából.

2. emelet

élelmiszer / étterem

 

20% kedvezmény! A kedvezményre jogosító kupon  
1 db, nem akciós termék kedvezményes megvásárlására 
jogosít. Egy termékhez csak 1 kupon használható fel. Egy 
Vásárló egy napon maximum 4 db kupont használhat fel. 
A kupon 2016. június 2-án, kizárólag a Rózsakert Bevásár-
lóközpontban található SPAR üzletben használható fel.  
A kedvezményre jogosító kuponokat töltse le webolda-
lunkról, vagy keresse a földszinten a főbejáratnál, az ese-
mény napján.
Az ajánlat pontos részleteit megismerheti áruházunkban 
vagy a SPAR kupon fejlécén.

bortársasáG borszaküzlet
10% további kedvezmény a „havi válogatás” árából.

petit pain pékséG
2 000 Ft feletti vásárláskor ajándék finom pékárut adunk.

natur tanya
10% kedvezmény minden teljes árú termék árából.

ronneFeldt teaház
10% kedvezmény szálas teákra. 
20% kedvezmény wellness teákra.  
Az ajánlat nem vonatkozik az előrecsomagolt jeges teákra.
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old city keleti étterem
3 000 Ft feletti étel vásárlás esetén ajándék desszert.

porto di mare olasz étterem
30% árengedmény „a la carte” étel és ital fogyasztás 
árából. Az ajánlat kizárólag az éttermi rendelésekre vo-
natkozik.

Földszint

szolgáltatás

luxury wash autómosó
50% kedvezményt adunk gépkocsija kárpit és 
bőrtisztítására. 
Az ajánlat 2016. június 2. és 5. között érvényes.

Parkoló-
szint

mindentvarró varázskuckó
A Vásárlói Napon történt 2 000 Ft-ot meghaladó rende-
lés esetén 1 500 Ft értékű kupont adunk ajándékba, me-
lyet 2016. augusztus 20-ig új megrendeléskor válthat be.

1. emelet

yooo print Gyorsnyomda és Fénymásoló
20% kedvezmény szublimációs ajándéktárgyak árából 
(fényképes póló vagy bögre, kirakó, hűtőmágnes).

Fotó la-már – kodak express
10% kedvezmény minden album árából.

mister minit
20% árengedmény minden szolgáltatás árából.
Az ajánlat a kereskedelmi termékekre nem vonatkozik. 
top clean
20% árengedmény felsőruházat tisztítás árából.
Az ajánlat bőrtisztításra, festésre, textilfestésre nem 
vonatkozik. 
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műszaki termékek – elektronika
ibro’ apple store
5% árengedmény iPhone, iPad, iPod, Macbook, iMac 
termékek árából.
10% árengedmény tartozékok és kiegészítők árából.
40% árengedmény a szerviz és support szolgáltatá-
sok árából.

drphone
10% árengedmény készülékek árából.
25% árengedmény tartozékok és kiegészítők árából.
40% árengedmény szerviz szolgáltatás árából.

Földszint

planet computer
Minden notebook vásárlás esetén, ajándék power bank.
Az ajánlat 2016. június 2. és 10. között érvényes.

2. emelet

játék / csokoláDé / virág / könyv

játékbox
20-50% árengedmény a megjelölt termékek árából.

rose édesség
10% kedvezmény 2 000 Ft feletti vásárlás esetén.

moyo viráG
10% kedvezmény minden árucikkre.

papír-sziGet papír-írószer
10% kedvezmény a teljes árukészletre.

Földszint

líra könyváruház
15% kedvezmény könyv vásárlása esetén. Az ajánlat tanköny-
vekre és akciós termékekre nem vonatkozik.

1. emelet

RózSAkeRt BeVÁSÁRlóközPont

shoppinG day

2016. június 2., csüTörTöK

Vásároljon akár 50% kedvezménnyel, 

és legyen vendégünk egy pohár hűsítő pezsgőre!

20% kedvezmény*


