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30% kedvezmény a SKINCODE
dermokozmetikai termékcsaládra! *

30% kedvezmény valamennyi LIVSANE
termékre! *

20% kedvezmény a megjelölt ezüst
ékszerekre!*

20% kedvezmény a megjelölt arany
ékszerekre!*

10% kedvezmény a hegyikristály
karkötőkre!*

20% kedvezmény felsőruházat tisztítására
(kivéve bőrtisztítás, festés, textilfestés)! *

I. emelet

I. emelet

I. emelet

I. emelet

Földszint

Földszint

5.000 Ft feletti vásárlás esetén 10%
kedvezmény a vásárlás végösszegéből!*

10% kedvezmény a teljes árukészletre! *

30% kedvezmény egy választott
termékre! *

20-50% kedvezmény az üzletben
megjelölt termékekre! *

20% kedvezmény minden termékre!

20% kedvezmény a megjelölt
modellekre!

Más vásárlás- végösszegi kedvezménnyel nem
összevonható, ajándékkártya vásárlására nem vonatkozik.

Az akció ruházati-, akciós- és sajtótermékekre
nem vonatkozik! *

A BATZ termékek kivételével. Más
kedvezménnyel nem vonható össze!*

Földszint

I. emelet

II. emelet

I. emelet

I. emelet

Földszint

20% kedvezmény minden nem akciós
arany és ezüst termékre! *

5-30% kedvezmény az üzletben
megjelölt termékekre!*

20% kedvezmény a „Galaxy Játékáruház”
címkével ellátott termékekre. *

5% kedvezmény minden termék árából!
Kuponkód: EDSUG1906

20% kedvezmény minden nem akciós
termékre!*

20% kedvezmény minden termékre,
kivéve a megjelölt termékek! *

Egy kupon egy termékre váltható be. A kupon más
akcióval össze nem vonható, filmes gyűjtői figurákra nem
felhasználható.

Felhasználható 2019. június 14-16. között, a kedvezmény más akcióval
össze nem vonható, készpénzre nem váltható, a Sugár Üzletközpontban
található Extreme Digitalban raktáron található termék személyes
vásárlása esetén érvényes.*

A kedvezmény más akcióval nem összevonható!

I. emelet

I. emelet

I. emelet

I. emelet

I. emeleten

I. emeleten

20% kedvezmény minden
hangoskönyvre. *

20% kedvezmény minden könyvre. *

20% kedvezmény a fehér bögrék
árából!*

10% kedvezmény minden nem akciós
termékre! *

12% kedvezmény 3500 Ft feletti vásárlás
esetén! *

20% kedvezmény minden termékre!*

A kedvezmény más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonható össze. Egy
vásárlásnál egy kupon érvényesíthető. A kupon nem érvényes online és
antikvár üzleteinkben. A kupon csak a Sugár Bevásárlóközpontban
lévő Libri Könyvesboltban váltható be!

A kedvezmény más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonható össze. Egy
vásárlásnál egy kupon érvényesíthető. A kupon nem érvényes online és
antikvár üzleteinkben. A kupon csak a Sugár Bevásárlóközpontban
lévő Libri Könyvesboltban váltható be!

Az akció nem vonatkozik Batz és Vitalerbum, valamint a
havi akcióban részt vevő termékekre.

A kupon kizárólag a Sugár Üzletközpontban található
Háda üzletben használható fel. Más kedvezménnyel vagy
akcióval nem összevonható.

Földszint

Földszint

I. emelet

Földszint

Földszint

Földszint

20% kedvezmény az Amoena
termékekre!*

10% kedvezmény a Solidea termékekre!*

20% kedvezmény minden nem akciós
ruházati termékre!*

20% kedvezmény minden szolgáltatás
árából, kivéve kereskedelmi tételek és
csomagfeladás. *

20-50% kedvezmény az üzletben
megjelölt termékekre! *

15-60% kedvezmény a megjelölt
termékekre! *

I. emelet

I. emelet

Földszint

Földszint

I. emelet

Földszint

Minőségi ingek csak 1.990 Ft-ért!*

10% kedvezmény a teljes vásárlás
végösszegéből. *

Ingyenes vízmentesség tesztelés
minden elemcseréhez! Ebben az esetben

20% kedvezmény minden termék
teljes fogyasztói árából! *

20% kedvezmény minden szolgáltatás
árából!*

20% kedvezmény az ABC termékekre!*

kizárólag a tesztelés ingyenes, maga az óra vízmentesítése
nem. (A vízmentes elemcsere tartalmazza az elem árát, a
vízmentesítéssel járó anyagköltséget, illetve a munkadíjat
és a tesztelést.)

A kedvezmény más akcióval vagy kedvezménnyel nem
vonható össze. Részletek az üzletben!

Földszint

Földszint

I. emelet

I. emelet

I. emelet

20% kedvezmény a mindenkori játékidő
árából! *

Két bérlet egy áráért! *

Vodka hajó 20% kedvezménnyel! *

Amerikai Pool asztalok 20%
kedvezménnyel!*

20% kedvezmény minden nem akciós
ruházati termékre!*

10% kedvezmény a teljes árukészletre! *

I. emelet

II. emelet

I. emelet

I. emelet

Földszint

I. emelet

20% kedvezmény minden termékre,
kivéve a már akciós termékeket!*

20% kedvezmény minden termékre! *

Minden mobiltelefon tartozék és
kiegészítő 20% kedvezménnyel! *

20% kedvezmény tartozékokra!

Az akció más kedvezménnyel nem összevonható!

20% kedvezmény a páros menük árából!
*

50% kedvezmény az 5 és 10 alkalmas
bérlet árából! *

Földszint

Földszint

I. emelet

I. emelet

II. emelet

I. emelet

20% kedvezmény minden Vivamax
vérnyomásmérőre! Az akció más kedvezménnyel

20% kedvezmény minden Citizen
vérnyomásmérőre! Az akció más kedvezménnyel

20% kedvezmény minden Vivafit
mágneses turmalinos ízületi szorítóra,
derék- és háttámaszra! A kedvezmény más

20% kedvezmény minden Laica víztisztító
kancsóra és szűrőbetétre! Az akció más
kedvezménnyel nem összevonható!

20% kedvezmény minden BWT víztisztító
kancsóra és szűrőbetétre! A kedvezmény

más akcióval nem összevonható!*

Minden Berkemann papucs vásárlása
esetén strandtáskát adunk ajándékba!

Földszint

Földszint

Földszint

Földszint

nem összevonható!

A kedvezményt egyösszegű 50.000 Ft. alatti tartozék vásárlás esetén biztosítjuk
a kupon felmutatójának, az akció a Bang&Olufsen tartozékra nem vonatkozik. A
kedvezmény a beváltás helyén az aktuális tartozék árlistán található fogyasztói
árból kerül levonásra. Egy kupon, egy alkalommal, egy tartozékra váltható be. A
kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze, készpénzre nem váltható be.

A kedvezmény más kedvezménnyel, akcióval vagy kuponnal
nem vonható össze, készpénzre nem váltható, egy vásárlás
alkalmával kizárólag egy kupon érvényesíthető a feltüntetett
dátumokon, visszavonásig érvényes. A kedvezmény CEWE
szolgáltatásra nem vonatkozik!

akcióval nem összevonható!*

Földszint

Földszint

* A kedvezmények kizárólag a Sugár Üzletközpont üzleteiben, a
kupon leadásával egyszeri vásárlásra vehetőek igénybe és nem
vonatkoznak az üzletekben kapható akciós termékekre.
Egy vásárlásnál egy kupon érvényesíthető, másik kuponnal vagy
más kedvezményes akcióval és/vagy egyéb kedvezménnyel nem
vonható össze.
A kuponok online vásárlásokra csak az esetenként feltűntetett
online kuponkóddal vehetőek igénybe. A felhasználás további
részleteiről érdeklődj az üzletekben!
A beváltás időpontja:
2019. június 14-16.,
nyitva tartás szerint
Az esetleges nyomdai hibákért
felelősséget nem vállalunk!

Földszint

nem összevonható!

A SUGÁR KUPONNAPOKON AKÁR
50% KEDVEZMÉNNYEL VÁSÁROLHATSZ
A SUGÁR ÜZLETKÖZPONT ÜZLETEIBEN!

