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20%

20%

20%

50%

20% kedvezmény az üzletben megjelölt
új arany ékszerekre!*

20% kedvezmény az üzletben megjelölt
új és használt ezüst ékszerekre!*

10% kedvezmény az üzletben megjelölt
használt arany ékszerekre!*

Minden rózsakvarc lánc és karkötő 20%
kedvezménnyel!*

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

Kötelező biztosítás (KGFB) 50%
díjkedvezménnyel!*

I. emelet

I. emelet

I. emelet

Földszint

Földszint

I. emelet

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

10% kedvezmény a teljes árukészletre! *

20-50% kedvezmény a megjelölt
termékekre! *

Minden teljes áras bőröndre 20%
kedvezményt biztosítunk! *

20% kedvezmény minden termékre!

A kedvezmény más akcióval nem összevonható!

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

I. emeleten

I. emelet

I. emelet

I. emelet

I. emelet

20% kedvezmény minden Vichy, LaRoche Posay, Babé, Bioderma, Eucerin
és Uriage termékre! Kivéve az egyébként
is akciós árú termékeket és pormóciós
csomagokat!*
I. emelet

20% kedvezmény minden nem akciós
ezüst termékre! *

20% kedvezmény minden nem akciós
arany termékre! *

5-50% kedvezmény az üzletben
megjelölt termékekre!*

10% kedvezmény az üzletben megjelölt
termékekre! *

5% kedvezmény minden termékünk árából!
Kuponkód: EDSUG2008

Az akció csak 2020. augusztus 7-8-9-én, az akciós készlet erejéig
érvényes. A kedvezmények nem halmozhatók és más kedvezménnyel
össze nem vonhatók.

A kedvezmény más akcióval össze nem vonható, készpénzre át nem váltható, a
Sugár Üzletközpontban található Extreme Digital-ban raktáron található termék
személyes vásárlása esetén érvényes. Egy vásárlás alkalmával egyszerre több a
kuponajánlatban szereplő termék vásárolható.

20% kedvezmény minden nem akciós
termékre!*

A kedvezmény más akcióval nem összevonható!

I. emelet

I. emelet

I. emelet

I. emelet

I. emelet

I. emeleten

10% kedvezmény a gyermek pólókból!*

10% kedvezmény minden nem akciós
termékre! *

50% kedvezmény a megjelölt nyári
ruházati termékekre!*

20% kedvezmény a teljes árú
termékeinkből!*

15% kedvezmény minden termékre!*

12% kedvezmény 3500 Ft feletti vásárlás
esetén! *
Az akció nem vonatkozik lábbelik, más akciós termékek és
hajgyógyászati, hajkezelési termékek árára.

I. emelet

Földszint

Földszint

Földszint

Földszint

Földszint

20% kedvezmény minden nem akciós
ruházati termékre!*

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

30-70% kedvezmény az üzletben
megjelölt termékekre! *

20% engedmény a nem akciós
termékekre! *

20-60% kedvezmény a nyári darabok
árából! *

20% kedvezmény minden könyvre és
hangoskönyvre. *
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!

Földszint

Földszint

I. emelet

I. emelet

Földszint

Földszint

30% kedvezmény a TIMEX karórákra! *

10% kedvezmény a SECCO karórákra! *

20% kedvezmény minden teljes árú
termékre!*

20% kedvezmény minden szolgáltatás
árából!*

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

10% kedvezmény a Solidea és Medi
termékekre!*

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

Földszint

Földszint

20% kedvezmény minden ételre!*

20% kedvezmény a bowling játékra!*

I. emelet

A kupon 20 % kedvezményre jogosít 1-8 db (de egy vásárlás
alkalmával maximum 8) szabadon választható, nem akciós termék
árából! Egy vásárló egy napon csak 1 db kupont válthat be és egy vásárlás alkalmával maximum 8 db termékhez
használhatja fel. Más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonható össze. A kupon kizárólag a SUGÁR bevásárlóközpontban
található SPAR áruházban érvényes. További részletek az áruházban.

I. emelet

I. emelet

I. emelet

20% kedvezmény minden nem akciós
ruházati termékre!*

10% kedvezmény a teljes vásárlás
végösszegéből. *

50% kedvezmény a 4YOU és ELAN
karórákra! *

I. emelet

I. emelet

Földszint 2 030007 500201

Földszint

Földszint

Földszint

20% kedvezmény minden non brand
mobiltelefon tartozékra! *

20% kedvezmény tartozékokra!

20% kedvezmény minden csomagolt
marcipán és csokoládédesszert árából! *

20% kedvezmény minden expressz
nadrágfelhajtás árából! *

Minden poharas üdítő mellé ajándék
nagy sós popcorn (4L)!*

20% kedvezmény a mindenkori játékidő
árából!

A kedvezmény gyári tartozékokra, okosórákra
nem vonatkozik!

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.

I. emelet

I. emelet

Földszint

I. emelet

II. emelet

I. emelet

20% kedvezmény minden Veera
kompressziós harisnyára és zoknira! *

20% kedvezmény minden Vivamax
márkájú termékre!*

15 % kedvezmény minden gyógy- és
kényelmi szandálra!*

10% kedvezmény minden gyógy- és
kényelmi papucsra!*

20-50% kedvezmény a megjelölt
termékekre!*

20% kedvezmény minden termékre! *

Földszint

Földszint

Földszint

Földszint

Földszint

Földszint

A kedvezmény más akcióval nem összevonható!

Pl. vérnyomásmérők, légtisztítók, párásítók, masszázs eszközök,
aroma diffúzorok, kompresszoros inhalátorok, stb. A kedvezmény
más akcióval nem összevonható!

A kedvezmény más akcióval nem összevonható!

A kedvezmény más akcióval nem összevonható!

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

A SUGÁR KUPONNAPOKON AKÁR
50% KEDVEZMÉNNYEL VÁSÁROLHATSZ
A SUGÁR ÜZLETKÖZPONT ÜZLETEIBEN!
* 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:
2020. augusztus 7-9.,
nyitva tartás szerint
Az esetleges nyomdai hibákért
felelősséget nem vállalunk!

