
BLITZ NŐI DIVAT
(Liu Jo, Moschino, Rinascimento)
20-40% kedvezmény a megjelölt termékekre.

CLAMAR MULTIBRAND STORE NŐI DIVAT
(Dolcezza, LEO & UGO, Paul Brial, Concept K, Stehmann)
30% kedvezmény a teljes árukészletre.

BRALETTE FEHÉRNEMŰ
20% kedvezmény két termék egyidejű vásárlása esetén, az 
alacsonyabb árú termék árából. 
20% kedvezmény minden strand- és hálóruházat árából.

GION TÁSKA
20% kedvezmény minden termék árából.

1. emelet

DIVAT / TÁSKA / KIEGÉSZÍTŐK

GANT MAN & WOMAN
30% szezonális kedvezmény a megjelölt termékek árá-
ból. GANT ruházat, lábbelik és GANT home termékek. Az 
ajánlat 2020. június 26. és augusztus 31. között érvényes.

S.OLIVER FÉRFI, NŐI ÉS GYEREK DIVAT
(s.Oliver, Q/S, comma, Black Label)
20% kedvezmény a teljes árukészletre.

MY DAY COLLECTION NŐI DIVAT
(Imperial, Vicolo, Please, Le Streghe, Maryley, Kontatto)
20% kedvezmény minden termékre;
25% kedvezmény két termék együttes vásárlása esetén;
30% kedvezmény három vagy több termék együttes vá-
sárlása esetén.

ELYSÉES NŐI- ÉS FÉRFI DIVAT 
(Absolut Joy, Frankie Morello, Sexy Woman, Paciotti)
30% kedvezmény az új kollekcióból.
50-70% engedmény a megjelölt, korábbi kollekcióból.

A-WEAR SPORT 
10% árengedmény minden termék árából. Az ajánlat a 
már kedvezményes termékekre is vonatkozik.

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 gyermekbarát, bio, professzionális 
hajápolási termékek széles választékából és a Snails vegy-
szermentes körömlakkok árából.
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VISION EXPRESS
20% kedvezmény minden termék teljes fogyasztói árából. 
A kedvezmény kizárólag a Rózsakert Bevásárlóközpontban 
található Vision Express üzletben vehető igénybe a 2020. jú-
nius 25. és 28. között felvett megrendelések esetén. A ked-
vezmény további feltételeit keresse az üzletben!

BENU GYÓGYSZERTÁR
20-50% kedvezmény a megjelölt dermokozmetiku-
mok árából. Részletekért érdeklődjön az üzletben!

Földszint

MARIONNAUD PARFÜMÉRIA 
20% kedvezmény minimum két, teljes árú termék vásár-
lása esetén. A kedvezmény nem vonatkozik a már leérté-
kelt árura és ajándékutalvány vásárlására. Más kedvezmé-
nyekkel, ajándék- és kupon akciókkal nem vonható össze, 
készpénzre nem váltható. Az ajánlat kizárólag a Rózsakert 
Marionnaud Parfümériában érvényes.

TÓBIÁS OPTIKA
(Dior, Aston Martin, Gucci, Mont Blanc, Nicole Miller)
30% kedvezmény minden napszemüveg árából.
20% kedvezmény minden, a Vásárlói Napokon megren-
delt, komplett, dioptriás napszemüveg árából (keret + 
napszemüveglencse). Részletekért érdeklődjön az üzlet-
ben! Az ajánlat 2020. június 25. és 27. között érvényes.

1. emelet

THAI HARMÓNIA TRADICIONÁLIS MASSZÁZSSZALON
20% kedvezmény minden, a Shopping Days-en igénybe 
vett masszázs árából. A kedvezményes ajánlat bérlet és 
utalványvásárlásra nem vonatkozik.

RMC DENTART FOGÁSZATI KÖZPONT
50% kedvezmény fogkő eltávolítás árából. 
A kedvezmény felhasználásához előzetes regisztráció 
szükséges a +36 1 392 0505-ös telefonszámon.
Az ajánlat 2020. június 25. és 27. között érvényes.

2. emelet

RÓZSAKERT MEDICAL CENTER
Ingyenes BIA (izom-víz-zsír összetétel) mérés, 
Alakorvoslás Program részeként.
Az ajánlat felhasználásához előzetes regisztráció szüksé-
ges a +36 1 392 0505-ös telefonszámon.
Az ajánlat 2020. június 25. és 27. között érvényes.

3. emelet

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

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

Földszint

ÉLELMISZER / ÉTTEREM

20% kedvezményre jogosító kupon 1-8 (de egy vásárlás alkal-
mával maximum 8) db szabadon választható, nem akciós termék 
árából. Egy vásárló egy napon csak 1 db kupont válthat be és egy 
vásárlás alkalmával maximum 8 db termékhez használható fel. A 
kupon kizárólag 2020. 06.25-28. között a Rózsakert Bevásárló-
központban található SPAR üzletben használható fel. Más akci-
óval vagy kedvezménnyel nem vonható össze. A kedvezményre 
jogosító kuponokat keresse a földszinten a főbejáratnál a promó-
ció napjain, vagy töltse le a www.rozsakert.hu oldalról! További 
részletek a kuponon és az áruházban.

BORTÁRSASÁG BORSZAKÜZLET
15% kedvezmény 6 palack fehérbor együttes vásárlása 
esetén. Állítsa össze saját 6 palackos fehérbor válogatá-
sát, melyben akár több azonos termék is lehet!
A kedvezményes ajánlatot egy fő, egy napon, egy alkalom-
mal veheti igénybe, amíg a készlet tart.

RONNEFELDT TEAHÁZ
20% kedvezmény a megjelölt tavaszi kínálatra.
100g-os ajándék tea minden 10 000 Ft felett vásárló ré-
szére a megjelölt termékekből, a készlet erejéig.

PETIT PAIN PÉKSÉG
Ajándék finom pékáru 2 000 Ft feletti vásárlás esetén.
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DEKORÁCIÓ / PAPÍR-ÍRÓSZER

PAPÍR-SZIGET PAPÍR-ÍRÓSZER
10% kedvezmény a teljes árukészletre, 1 000 Ft feletti 
vásárlás esetén.

Földszint

LAKBERENDEZÉS / ASZTALI KULTÚRA 

THE HOUSE OF VILLEROY & BOCH
20% kedvezmény a készleten lévő, teljes árukészletre és 
az aznap kifizetett megrendelésekre.

Földszint

MINDENTVARRÓ VARÁZSKUCKÓ
1 500 Ft értékű kupont adunk ajándékba a Shopping 
Days csütörtök, péntek vagy szombati napján történt 2 
500 Ft-ot meghaladó rendelés esetén, melyet 2020. jú-
nius 29. és július 10. között, új megrendeléskor válthat be. 
Az ajánlat 2020. június 25. és 27. között érvényes.

1. emelet

CIB BANK
A Rózsakerti CIB fiókban a Shopping Days csütörtöki és 
pénteki napján, minden „CIB Balesetőr” biztosítást kötő 
ügyfélnek egy elegáns esernyőt adunk ajándékba. 
Az ajánlat 2020. június 25. és 26-án érvényes.

2. emelet

SZOLGÁLTATÁS

STAR WASH PREMIUM CAR SPA 
KÉZI AUTÓMOSÓ ÉS AUTÓKOZMETIKA 
20% kedvezmény a Prémium 5-ös, 6-os programok árá-
ból. Minden kifizetett mosás program mellé az Autoglym 
HD Wax szolgáltatást 10 000 Ft helyett 6 000 Ft ked-
vezményes áron biztosítjuk.

Parkoló 
szint

FOTÓ LA-MÁR – KODAK EXPRESS
Képkeret vásárlás esetén, 20x30 cm méretig a bele illő 
képet ajándékba adjuk.

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.

-1. szint

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

1. emelet

JÁTÉK / CSOKOLÁDÉ / VIRÁG / KÖNYV

JÁTÉKBOLT
15% árengedmény minden termékcsalád árából.

ROSE ÉDESSÉG
10% kedvezmény 2 000 Ft feletti vásárlás esetén.
Az ajánlat 2020. június 25. és 26-án érvényes.

MOYO VIRÁG
10% kedvezmény minden termékre.
Az ajánlat 2020. június 27. és 28-án érvényes.

Földszint

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.

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

E Q

Az üzletek kedvezményes ajánlatai 2020. június 25. és 
28. 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.

Rózsakert bevásárlóközpont
2020. június 25-28.

A legjobbat akarjuk.

Korábban bevezetett óvintézkedéseinket továbbra is kiemel-
ten kezeljük az Önök biztonságos látogatása érdekében:

• Óránként az összes kilincs (mosdók, lépcsőházajtók), mozgó-
lépcső korlátok és liftgombok fertőtlenítése,

• Mosdók félóránkénti ellenőrzése, takarítása,
• Kézfertőtlenítő állomások a főbejáraton és a vendégmosdónál,
• Gyakori szellőztetések a bevásárlóközpont közös területein,
• Tájékoztató táblák, látogatói szabályok kihelyezése a Rózsakert 

Bevásárlóközpont területén.  

Látogatásukkor felhívjuk figyelmüket és egyúttal kérjük Önö-
ket, hogy az egészségügyi előírások mellett az alábbiak betar-
tására továbbra is különös gondossággal ügyeljenek:

• A másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolsá-
got tartsanak,

• A bevásárlóközpontban és az üzletekben belépéskor és az ott 
tartózkodás időtartama alatt a szájat és az orrot eltakaró esz-
közt (például maszk, sál, kendő, stb.) viselni szíveskedjenek,

• Az élelmiszerüzleteket, a drogériát és gyógyszertárat 9.00 és 
12.00 óra közötti időben továbbra is kizárólag a 65. életévet be-
töltött személyek látogathatják, amíg a Kormány másképp erről 
nem rendelkezik,

• Kérjük, hogy egy időben kevesen szálljanak be ugyanabba a 
liftkabinba, lehetőség szerint használják a lépcsőházakat, moz-
gólépcsőket,

• Ahol lehetséges, kérjük használják érintésmentes fizetési eszkö-
zeiket!

Köszönjük, hogy a kellemes és nyugodt látogatásuk érdekében 
figyelmesen és felelősségteljesen járnak el!
Vigyázzunk egymásra!


