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Hviezdna móda

50% zľava 
na každý druhý  produkt

20% zľava 
Neplatí na zlacnený tovar, nekombinuje sa s inými 

zľavami a ponukami. Neplatí na online shop. 
Neplatí na kolekciu PINK. Platí v predajni Lindex 

OC Mlyny od 24.10. do 27.10.2019.

20% zľava 
na novú kolekciu

Zľava sa nevzťahuje na už zľavnený tovar, 
nákupné poukážky. 

Zľavy nie je možné kombinovať.

20% zľava 
na druhý produkt*

Zľava platí na 2. lacnejší produkt pri nákupe  
2 produktov z novej kolekcie jeseň/zima 2019. 

 Ponuka neplatí na bižutériu a zľavnené produkty. 
Ponuku nie je možné kombinovať s inými akciami.

Zľava 30% na nový sortiment 
jeans + zľava 20% na obuv

20% zľava 
na novú kolekciu
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Hviezdna móda

Zľava až do výšky 25%
Výška zľavy závisí od počtu zakúpených kusov tovaru. Pri kúpe 2ks tovaru je 

zľava 10%, 3ks je zľava 15%, 4ks je zľava 20%, 5ks a viac je zľava 25%.
Zľava platí na všetok tovar z týždenných a sezónnych kolekcií. Nevzťahuje 

na už zľavnený tovar, na sortiment kávových kapsúl, na kávovary, na sortiment 
nápojov, potravín a kávy a na darčekové poukážky.

20% zľava 
na celý nezľavnený 

sortiment

20% zľava 
na ponožky a tričká

20% zľava 
na celý nezľavnený tovar.  

Platí pri kúpe  
2 a viacerých kusov

20% zľava 
na módnu kolekciu

20% zľava 
na celý sortiment

20% zľava 
na novú kolekciu

20% zľava 
na kolekciu DEVERGO
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Hviezdna móda
20% zľava 

na vybratý sortiment  zn. 
Guess Jeans, Guess by 

Marciano

20% zľava 
na celý nezľavnený tovar,  

zľava neplatí ani na prospektový tovar

25% zľava 
na celý nezľavnený sortiment

20% zľava 
pri nákupe nad 35€

Neplatí na zľavnený tovar, iné ponuky,  
limitované kolekcie a nákup darčekových kariet.

Zľava až do výšky 30%
Pri nákupe jedného kusu tovaru zľava 10%, pri 
nákupe dvoch kusov zľava 20% a pri nákupe 
troch a viac kusov, zľava 30%.Zľava platí pre 

členov ORSAY KLUBU, alebo pre nových členov. 
Zľava sa nevzťahuje na produkty označené ako 
SPECIAL PRICE, zlacnené produkty, iné akcie 

a darčekové poukážky.

30% zľava 
na novú nezlacnenú kolekciu jeseň/zima 2019

okrem special a best price modelov
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Hviezdna obuv

20% zľava 
na obuv a kabelky pri nákupe 
minimálne dvoch produktov

20% zľava 
na obuv a kabelky

20% zľava 
na vybraný nezľavnený tovar

30% zľava 
na druhý výrobok

Zľava platí na lacnejší výrobok. Zľavu nie je 
možné kombinovať s inými cenovými akciami 

 (napr. Bestseller).

30% zľava 
na vybrané značky,  
na nový sortiment
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Hviezdne deti

15% zľava 
na celý sortiment detského 
oblečenia od 0 do 14 rokov

15% zľava 
na vybrané značky

Zľava 5 €  
pri nákupe nad 30 €

Hviezdna domácnosť

20% zľava 
v predajni DORMEO (zľava sa odčíta z pôvodnej ceny/zľava neplatí 

pre matrace)

25% zľava 
na celý nezľavnený sortiment
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Hviezdne doplnky a krása

30% zľava 
na celý sortiment

40% - 70% zľava 
na slnečné okuliare 
a okuliarové rámy

20% zľava 
na značky: Lee Stafford; Tweezerman; Tisserand; 

Monroe; Tek; TePe – zubné kefky; Jordan; Swissdent 
100 ml pasty; Marvis; Waterpik Whitening ústna 

sprcha; Megasonex; GUM – Original White, ActiVital 
Sonic; Korres - pleťová starostlivosť, vône, kozmetika 

(novinky dekoračnej kozmetiky bez zľavy)

30% zľava 
na celý sortiment mimo 

už zľavneného tovaru

Zubná pasta zdarma
Pri nákupe nad 20 EUR zubná pasta BE YOU podľa 

vlastného výberu zdarma. 20% zľava 
na celý sortiment
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Hviezdne športové potreby

50% zľava  
na každý druhý produkt

20% zľava 
na nezľavnený tovar, 5% zľava na zľavnený tovar.  

Pri poskytnutí zľavy nie je možné použiť zákaznícku 
kartu A3 SPORT.

20% zľava 
na nezľavnený tovar

Hviezdne doplnky a krása

40% zľava 
na 1 kozmetický výrobok ( okrem výrobkov označených 
zeleným bodom) + DARČEK Chladivý gél pre unavené 

nohy 75 ml pri nákupe nad 20 €

20% zľava na strieborné a oceľové šperky 
značky Klenoty Trend; 10% zľava na zlaté šperky

2+1 zadarmo na Pandora šperky  
okrem noviniek

1+1 ZA POLOVICU 
Len tento víkend v INTERSPORTe 50% zľava na druhý 

lacnejší kus. Akcia platí na celý sortiment.
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Hviezdna zábava a iné

25% zľava 
na tričká s potlačou 

a fotoobrazy

20% zľava  
na príslušenstvo 

k mobilným telefónom

25% zľava 
na celý sortiment okrem 

už zlacneného tovaru

20% zľava 
na knižný a doplnkový sortiment pri nákupe nad 20 €

15 % zľava 
na kreatívny a hobby sortiment pri nákupe nad 15 €

20% zľava 
na celý sortiment

Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami, 
akciami a vernostnými klubmi.

Zľava 10 €  
pri nákupe nad 50€
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Hviezdne služby

25% zľava 
na nákup mobilného príslušenstva (neplatí 

pre pamäťové média a power banky).

10% zľava 
na servis mobilného zariadenia (neplatí pre 
výmenu LCD/dotykovej plochy pri značke 

Samsung).

50 € zľava 
na exotickú dovolenku  
(SAE, Zanzibar, Egypt)

Zľavu 50 EUR je možné kombinovať s aktuálnymi zľavami na pobyty 
v destináciách SAE, Zanzibar a Egypt.

Zľavu 50 EUR je možné použiť na jednu zmluvu o obstaraní zájazdu
Zľavu 50 EUR je možné uplatniť v predajni Kartago tours, a.s.  

(OC Mlyny).
Zľavu 50 EUR nie je možné uplatniť dodatočne a nie je možné ju 

zameniť za hotovosť.

Zľava 100 € 
izba na letecké zájazdy z katalógu SPOJENÉ 
ARABSKÉ EMIRÁTY Jeseň 2019 – Zima/Jar 2020

Pravidlá akcie Hviezdne nákupy:
1. Akcia Hviezdne nákupy platí len v termíne od 24.10. do 27.10.2019 v označených prevádzkach OC Mlyny Nitra

2. Zľavy nie je možné kombinovať, pokiaľ nie je na zľave uvedené inak
3. Zľava sa nedá uplatniť na darčekové poukážky

4. V prípade akcie ,,darček za nákup“ platí len do vyčerpania zásob
5. Organizátor akcie nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia zľavy a nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk, príp. inú 

ujmu vzniknutú v súvislosti s touto akciou



Potešte svojich blízkych a priateľov a darujte im darčekovú 
poukážku OC Mlyny Nitra v hodnote 20,- EUR alebo 40,- EUR. 

V ponuke na infopulte OC Mlyny na prízemí.

Darčeková poukážka

Infopult  
Information desk

Štefánikova trieda 61, 949 01 Nitra
tel.: +421 37 3221 111

e-mail: info@mlyny-nitra.sk
www.mlyny-nitra.sk


