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20% a Bioderma, Eucerin, La Roche
Posay, Babé, Vichy, Uriage, Esthederm,
Skincode és a Cerave termékcsaládokra.*

Minden csiszolatlan apróköves
Splitter lánc és karkötő árából -10%.
kedvezményt adunk!*

Kösse meg kötelezőjét 50%-kal olcsóbban! Ha
Önnek vagy azonos állandó lakcímmel
rendelkező hozzátartozójának más biztosítása
is van nálunk, 50%-ot elengedünk a kötelezője
díjából.*

Földszint

I. emelet

Földszint

I. emelet

20% kedvezmény minden termékre!*

10% kedvezmény a teljes árukészletre! *

20-50% kedvezmény a megjelölt
termékekre! *

20% kedvezmény minden termékre!

I. emeleten

I. emelet

I. emelet

I. emelet

12% kedvezmény 3500 Ft feletti vásárlás
esetén! *

15% kedvezmény a Gémklub kiadású
társasjátékokra!*

5-50% kedvezmény az üzletben
megjelölt termékekre!*

20% kedvezmény minden nem akciós
termékre!*

Földszint

I. emelet

I. emelet

I. emeleten

20% kedvezmény minden nem akciós
termékre!*

10-60% kedvezmény a megjelölt
termékekre!*

20% kedvezmény minden könyvre és
hangoskönyvre. *

10% kedvezmény minden nem akciós
termékre! *

A SUGÁR KUPONNAPOKON
KEDVEZMÉNYESEN VÁSÁROLHATSZ
A SUGÁR ÜZLETKÖZPONT ÜZLETEIBEN!

20% kedvezmény az üzletben megjelölt
modellekre!*

Kivéve az eredetileg is kedvezményes árú
termékek és a csomagok.

Kivéve a megjelölt termékeket! Az akció más
kedvezménnyel nem vonható össze!

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

Akciós játékokra nem vonatkozik!

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

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!

I. emelet

Földszint

Földszint

Földszint

A Sugár Kuponhétvége ideje alatt történő, minden 5000 Forint
feletti vásárlás feljogosítja a vásárlót a promóciós játékon való
regisztrációra:

20% kedvezmény minden szolgáltatás
árából!*

20% kedvezmény telefonvásárlás esetén
a kiegészítőkből!*

10% kedvezmény a tartozékokra!*

20% kedvezmény minden Mister Minit
szolgáltatásra és minden termékre.*

1. Vásárolj a SUGÁR Üzletközpontban egy számlán legalább
5000 forintért a kuponnapokon.

I. emelet
20% kedvezmény a LAMY termékekre. *
A kedvezmény más akcióval, kedvezménnyel vagy
kuponnal nem vonható össze, készpénzre nem
váltható, egy vásárlás alkalmával kizárólag egy kupon
érvényesíthető a feltüntetett dátumokon, visszavonásig
érvényes.

Földszint
10% kedvezmény a teljes vásárlás
végösszegéből. *

Földszint
30% kedvezmény az üzletben lévő
kakukkos órákra!*

Földszint
20% kedvezmény minden teljes árú
termékre!*
A kedvezmény más akcióval vagy kedvezménnyel nem
vonható össze. Részletek az üzletben!

I. emelet

Földszint

Földszint

I. emelet

20% kedvezmény a játékidő árából!

50% kedvezmény minden bérlet árából!*

Pub: 30% kedvezmény minden
desszertre!*

Bowling: 20% kedvezmény a biliárd
játékra!* Előzetes foglalás szükséges!

I. emelet

II. emelet

I. emelet

I. emelet

20% kedvezmény minden expressz
nadrágfelhajtás árából! *

Nagy popcorn menü mellé mégy egy
nagy popcorn fél áron!*

Nagy nachos menü mellé nagy popcorn
fél áron!*

30% kedvezmény bármely bérlet
árából!*

I. emelet

II. emelet

II. emelet

I. emelet

20% kedvezmény minden Vivafit
termékre (mágneses szorítók,
talpbetétek, bütyök korrekciós eszközök,
stb) * A kedvezmény más akcióval nem

20% kedvezmény minden Vivamax termékre
(masszírozók, párásítók, aroma diffúzorok,
vérnyomásmérők, stb)* A kedvezmény más akcióval

20% kedvezmény minden termékre! *

nem összevonható!

20% kedvezmény minden Veera
kompressziós termékre (zoknik,
harisnyák, combfixek, stb) *

Földszint

Földszint

Földszint

Földszint

A kedvezmény más akcióval nem összevonható!

A kedvezmény más akcióval nem összevonható!

összevonható!

2. Nyugtáddal regisztrálj a promóciós játékra a SUGÁR
Üzletközpont földszinti információs pultjánál.
3. Várd az értesítést, hogy Tiéd-e az 1 db 5 alkalmas vagy az 5 db
1 alkalmas Sugár Játszóház belépő!
A promóciós játék teljes leírása és szabályzata: www.sugar.hu
A kuponbeváltás:
2022. május 13-15.,
nyitvatartás szerint
Az esetleges nyomdai hibákért
felelősséget nem vállalunk! *
A kedvezmények kizárólag a
Sugár Üzletközpont üzleteiben,
a kupon leadásával egyszeri
vásárlásra vehetőek igénybe.
Egy vásárláson belül egy kupon
csak egyszer érvényesíthető,
másik kuponnal vagy más
kedvezményes akcióval és/vagy
egyéb kedvezménnyel nem
vonható össze. A kuponok online
vásárlásokra csak az esetenként
feltüntetett online kuponkóddal
vehetőek igénybe. A felhasználás
további részleteiről érdeklődj az
üzletekben!

