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Az ajánlatok 2016. november 17. és 20. között (csütörtöktől vasárnapig), 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.

Divat / táska / ékszer / illatszer
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Dekoráció / parti kellékek / papír-írószer

élelmiszer / étterem

szépség / illatszer / egészség

szolgáltatás

műszaki termékek – elektronika

játék / csokoláDé / virág / könyv

RózSAkeRt BeVÁSÁRlóközPont

Shopping weekend
2 0 1 6 .  n o V e m B e R  1 7 - 2 0 .

ünnepeljen velünk 
születésnapunkon!
Élvezze üzleteink kedvezményes ajánlatait 
és legyen vendégünk egy pohár pezsgőre!

a legjobbat akarjuk.

Sellő Fehérnemű
20% árengedmény a teljes árukészletre.

Gion táska 
20% kedvezmény minden termék árából.

1. emelet

S.Oliver női- éS gyerek divat
20% kedvezmény minden teljes árú termék árából.

Clamar multibrand StOre női divat 
(TUZZI, LEO & UGO, Paul Brial, Stehmann, Isabell, Dori, 
Michaela Louisa)
30% kedvezmény a teljes árukészletre.

Új azték jewelry and watCheS
15% kedvezmény a megjelölt termékekre.

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, Dixie)
20% kedvezmény az új kollekciókból.
Valamint 30-50-70% kedvezmény a megjelölt termé-
kekre.

a-wear SpOrt 
10-30% árengedmény a ruházati termék árából.
Valamint Micro roller vásárlás esetén ajándék csengő.

beneFit gyerekruha, Cipő éS Fehérnemű
(Froddo, Primigi, Sanetta, Superfit)
20% kedvezmény minden teljes árú termék árából.

Földszint

the hOuSe OF villerOy & bOCh
20% kedvezményt biztosítunk a teljes árukészletre és az 
aznap kifizetett megrendelésekre.
Az ajánlat a karácsonyi termékekre nem vonatkozik.

Földszint

party-hOme – parti kellékek
20% kedvezmény minden termék árából.
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papír-Sziget papír-íróSzer
10% kedvezmény a teljes árukészletre.

Földszint

XmaS ShOp
Karácsonyfadíszek, karácsonyi kellékek-,  
dekorációk, díszcsomagolás.
20% kedvezmény minden termék árából.

1. emelet

ÚJ
üzlet

ÚJ
üzlet

bOrtárSaSág bOrSzaküzlet
18% kedvezmény a következő termékek árából:
Ikon Evangelista Cabernet Franc 2012 
Légli Rajnai Rizling 2015 
Bortolomiol Senior Extra Dry Prosecco.

petit pain pékséG
2 000 Ft feletti vásárláskor ajándék finom pékáru.

rOnneFeldt teaház
2 000 Ft feletti vásárláskor 50 g teát adunk ajándékba a 
megjelölt termékekből.
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Old City keleti étterem
5 000 Ft feletti vásárlás esetén választható egy tál étel 
ajándékba.

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

tinCSeS Sziget gyermek élményFOdráSzat
15% kedvezmény természetes alapú gyermek hajápolási 
termékek és vegyszermentes gyerekbarát körömlakkok 
árából.

natur tanya natura üzlet
10% kedvezmény minden 5 000 Ft feletti vásárlás esetén.
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dm – drOgerie markt
10% kedvezmény 5 000 Ft feletti vásárlás esetén.
A kedvezmény ajándékkártya vásárlásra nem vonatkozik.

rózSakerti patika 
10% kedvezmény minden kozmetikum árából.

Földszint

mariOnnaud parFüméria  
20% kedvezmény legalább két teljes árú termék egyide-
jű vásárlásakor. A kedvezmény leértékelt árura és aján-
dékutalvány vásárlására nem vonatkozik, más akciókkal, 
ajánlatokkal, kedvezmény kuponokkal nem vonható ösz-
sze. Az ajánlat kizárólag a Rózsakert Marionnaud Parfü-
mériában érvényes. 

Optika SinCe 1949 / tóbiáS Optika 
40% kedvezmény Enjoy, Columbia, Nicole Miller, Eden 
Park szemüvegkeretek árából, 
20% kedvezmény minden egyéb szemüvegkeret árából. 
Az ajánlat 2016. november 17-19-én, komplett szemüveg 
vásárlásakor érvényes.

1. emelet

miraCle beauty & Spa
10% kedvezmény 10 000 Ft feletti fodrászat és kozme-
tikai szolgáltatás igénybevételekor, 10% kedvezmény 
7 000 Ft feletti pedikűr és manikűr szolgáltatás igénybe-
vételekor, valamint 10% kedvezmény, ha két különböző 
szolgáltatás összege meghaladja 10 000 Ft-ot és 15% 
kedvezmény, ha két különböző szolgáltatás összege 
meghaladja 15 000 Ft-ot.

thai harmónia tradiCiOnáliS maSSzázSSzalOn
20% kedvezmény minden masszázs árából.

2. emelet

líra könyváruház
15% kedvezmény könyv vásárlása esetén.
Az ajánlat tankönyvekre és akciós termékekre nem vo-
natkozik.

1. emelet

játékbOX
20-50% árengedmény több mint 50 féle megjelölt ter-
mék árából.

rOSe édeSSég
10% kedvezmény 2 000 Ft feletti vásárlás esetén.
Édesség kóstoltatás.

mOyO virág
10% kedvezmény minden árucikkre.

Földszint

ibrO’ apple StOre
5% árengedmény iPad, iPod, Macbook, iMac termékek 
árából. 
10% árengedmény tartozékok és kiegészítők árából. 
25% árengedmény a szerviz és support szolgáltatások 
árából.
drphOne
5% árengedmény készülékek árából. 
20% árengedmény tartozékok és kiegészítők árából.
20% árengedmény szerviz szolgáltatás árából.

Földszint

planet COmputer
IBM, HP, Dell használt, demo notebook gépek, tel-
jes körű garanciával, karcmentes, hibátlan állapotban, 
49 000 Ft-tól 74 000 Ft-ig.

2. emelet

rózSakert autómOSó
1-es, 2-es, 3-as és 4-es mosóprogram áráért eggyel ma-
gasabb programot kap ajándékba.
15% kedvezmény az 5-ös mosóprogram valamint kár-
pittisztítás, bőrápolás és polírozás rendelésekor, mely 
szolgáltatások igénybevételéhez időpont egyeztetés 
szükséges.

Parkoló-
szint

FOtó la-már – kOdak eXpreSS
Képkeret vásárláskor a keretbe illő képet ajándékba 
kapja tőlünk!

miSter minit
20% árengedmény minden szolgáltatás árából.
Az ajánlat a kereskedelmi tételekre nem vonatkozik.

top Clean
20% árengedmény felsőruházat tisztítás árából.
Az ajánlat bőrtisztításra, festésre, textilfestésre nem vo-
natkozik.
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mindentvarró varázSkuCkó
A Vásárlói Hétvégén történt 2 000 Ft-ot meghaladó ren-
delés esetén, 1 500 Ft értékű kupont adunk ajándékba, 
melyet a Vásárlói Hétvégét követően, 2016. november 21. 
és 2016. december 11. között, új megrendeléskor bevált-
hat.

1. emelet


