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50%

20%

50%

Ft!

Ft

20% kedvezmény minden ezüst
ékszerre!*

10% kedvezmény minden arany
ékszerre!*

Minden hegyikristály nyaklánc és karkötő
20% kedvezménnyel!*

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

Kötelező gépjármű (KGFB) akár 50%
díjkedvezménnyel! *

Amennyiben most kötnek velünk nyugdíj
megtakarítást, most értékes GARANTÁLT
AJÁNDÉKOKAT adunk!*

Lenovo Tablet – minimum 17.000 Ft, maximum 19.999 Ft havidíj esetén• Nespresso Kávéfőző
– minimum 20.000 Ft, maximum 26.999 Ft havidíj esetén • LG Televízió – minimum 27.000 Ft,
maximum 49.999 Ft havidíj esetén • LG LED Televízió – minimum 50.000 Ft havidíj esetén

I. emelet

I. emelet

Földszint

Földszint

I. emelet

I. emelet

10% kedvezmény a teljes árukészletre! *

20-50% kedvezmény a megjelölt
termékekre! *

Minden teljes áras bőröndre 20%
kedvezményt biztosítunk! *

20% kedvezmény minden termékre!

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

Uriage termékcsalád: 2 termék vásárlása
esetén a második 50% kedvezménnyel,
kivéve az akciós kiszerelések és a
csomagok!*

Bioderma, Eucerin, Vichy, La-Roche
Posay, Babé, CeraVe: 20% kedvezmény
a teljes termékcsaládra, kivéve az akciós
kiszerelések és a csomagok! *

I. emelet

I. emelet

I. emelet

I. emelet

I. emelet

I. emelet

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

15% kedvezmény a Gémklub által
kiemelten ajánlott játékokra! *

5-50% kedvezmény az üzletben
megjelölt termékekre!*

5-25% kedvezmény a megjelölt termékekre! *

20% kedvezmény minden nem akciós
termékre!*

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

I. emelet

I. emelet

I. emelet

I. emelet

I. emeleten

I. emeleten

20% kedvezmény minden könyvre és
hangoskönyvre. *

10% kedvezmény a fehér bögrékre!*

10% kedvezmény minden nem akciós
termékre! *

20% kedvezmény a teljes árú
termékeinkből!*

20% kedvezmény minden termékre!*

12% kedvezmény 3500 Ft feletti vásárlás
esetén! *

A kedvezmény csak a megjelölt termékekre vonatkozik 2020. július
9-12. között, illetve az akciós készlet erejéig!

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 nem összevonható!

Az akció nem vonatkozik lábbelik, más akciós termékek és
hajgyógyászati, hajkezelési termékek árára.

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

Földszint

I. emelet

Földszint

Földszint

Földszint

Földszint

* A kedvezmények kizárólag a Sugár Üzletközpont üzleteiben, a
kupon leadásával egyszeri vásárlásra vehetőek igénybe és nem
vonatkoznak az üzletekben kapható akciós termékekre.

20% kedvezmény a Amoena, Anita és
ABC termékekre!*

10% kedvezmény a Solidea termékekre!*

20% kedvezmény minden nem akciós
ruházati termékre!*

20% kedvezmény minden szolgáltatás
árából, kivéve kereskedelmi tételek! *

20%-50% kedvezmény az üzletben
megjelölt termékekre! *

Minden termék 20-60% kedvezménnyel!
*

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!

I. emelet

I. emelet

Földszint

Földszint

I. emelet

Földszint

10% kedvezmény a teljes vásárlás
végösszegéből. *

50% kedvezmény a 4YOU és ELAN
karórákra! *

30% kedvezmény a TIMEX karórákra! *

10% kedvezmény a SECCO karórákra! *

20% kedvezmény minden termék
teljes fogyasztói árából! *

20% kedvezmény minden szolgáltatás
árából!*

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

Földszint

Földszint

20% kedvezmény minden ételre!*

20% kedvezmény a bowling játékra!*

Földszint

A kupon 500 Ft kedvezményre jogosít 7000 Ft értékű vásárlás esetén.
A kupon nem használható fel ajándékkártya, elektronikus mobilegyenleg- feltöltés, göngyöleg és Máltai kártya vásárlásra. A
kupon készpénzre nem váltható. Kizárólag sérülésmentes és eredeti kupont van módunkban elfogadni. A kedvezmény értéke a
blokk végösszegéből kerül levonásra. Egy vásárló egy napon csak 1 db kupont válthat be és egy vásárlás alkalmával 1 db kupon
használható fel. Más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonható össze. További részletek az áruházban.*

Az esetleges nyomdai hibákért
felelősséget nem vállalunk!

Földszint

I. emelet

I. emelet

20% kedvezmény minden nem akciós
ruházati termékre!*

Minőségi ingek csak 1000 Ft-ért!*

20% kedvezmény a teljes árukészletre!*
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!

I. emelet

I. emelet

Földszint 2 043448 005006

Földszint

Földszint

I. emelet

20% kedvezmény minden termékre! *

20% kedvezmény tartozékokra!

20% kedvezmény minden expressz
nadrágfelhajtás árából! *

30% kedvezmény a nagy menük árából!

20% kedvezmény a mindenkori játékidő
árából!

50% kedvezmény minden teljes árú
bérlet árából!*

Az akció más kedvezménnyel nem összevonható!
A kedvezményt a kupon felmutatásával lehet
érvényesíteni.

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.

Földszint

I. emelet

I. emelet

II. emelet

I. emelet

II. emelet

20% kedvezmény minden Citizen
vérnyomásmérőre! *

20% kedvezmény minden Viamax
vérnyomásmérőre!*

20% kedvezmény minden Vivafit
mágneses-turmalinos ízületi szorítóra és
tartásjavítóra!*

20% kedvezmény minden Vivamax
légtisztítóra és aroma diffúzorra!*

10% kedvezmény minden papucsra,
gyógypapucsra és szandálra!*

20-50% kedvezmény a megjelölt
termékekre!*

Földszint

Földszint

Földszint

Földszint

A kedvezmény más akcióval nem összevonható!

A kedvezmény más akcióval nem összevonható!

Az akció egyéb kedvezménnyel (diák, nyugdíjas,
pedagógus, Zugló kártya, VIP-kártya) nem összevonható!

A kedvezmény más akcióval nem összevonható!

A kedvezmény más akcióval nem összevonható!

A kedvezmény más akcióval nem összevonható!

Földszint

Földszint

A beváltás időpontja:
2020. július 9-12.,
nyitva tartás szerint

