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Ostrov
jarní módy

42 slevových
kuponů
Uvnitř magazínu!

K Šantovce 
přijede cirkus
16. 3. – 12. 4. 2015

Lístkobraní
Při nákupu nad 700 Kč
lístek do kina, divadla 
nebo hodina bowlingu  
ZDARMA
20. 3. – 29. 3. 2015
 
Maturitní 
tabla 
v Šantovce
10. 4. – 10. 5. 2015

platnost magazínu od 11. 3. do 11. 5. 2015 GALERIESANTOVKA.CZ
ŠANTOVKA
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NOVÉ OBCHODY
V GALERII ŠANTOVKA

Nabízíme Vám široký sortiment, díky kterému  
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     V GALERII
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KONTAKTY

 

OTEVÍRACÍ DOBA

OBCHODY 
 

HYPERMARKET 

 

 TRAMVAJ

 Výhodné sazby parkování
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ELEGANCE
 

Dámská halenka

Dámská taška

Dámské kalhoty

Corial

Dámský prsten

Dámské šaty

Dámská obuv
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Dárkový koš
Darka
Dárkov
Darka

vý koš

JARNÍ 

www.galeriesantov
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Ve velkém boxu Strips DeLuxe 

Šampón Alterna 

CuraproxCuraprox
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CE
 

vzory, syté pastely i neutrální stely i neuvzory, syté pas

Dámský svetr

Dámské kalhoty

Dámské brýle
Alain

Dámské kalhoty

Dámské triko
Sinsay

Dámská obuv

Dámské kalhoty
Lindex

Dámské hodinky

Náramky
Lindex

Dámská obuv

Šátek
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se tak na dlouhou cestu za záchranou svých 
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Uplatn ním tohoto kuponu ud luji sv j souhlas se zasíláním obchodních sd lení 
e-mailem a zpracování mých osobních údaj  k marketingovým ú el m v rozsahu 
a za podmínek uvedených na www.galeriesantovka.cz/ochrana-osobnich-udaju, 
se kterými jsem byl(a) p ed poskytnutím tohoto souhlasu seznámen(a).

Jméno a p íjmení

Telefon

E-mail
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Založte si u nás bowlingovou kartu a získejte slevu 15 - 40 % 
v Bowland Bowling Center! Více informací na www.bowling-center.cz

15-40 %

Platnost kuponu 11. 3. – 11. 5. 2015

P i zakoupení nezlevn né obuvi sleva 30 % na kabelku 
nebo pánskou tašku (spole ný nákup).

-30 %
Platnost kuponu 11. 3. – 11. 5. 2015

Nakup dva velké drinky a dostaneš Snowie ZDARMA.

Platnost kuponu 11. 3. – 31. 3. 2015

SNOWIE
ZDARMA

Akce pro držitele karty ISIC 2+1 ESPRESSO ZDARMA.
Karta musí být p edložena p ed placením.

2+1
ZDARMA

Platnost kuponu 11. 3. – 11. 5. 2015

Sleva 15 % na zlaté šperky. Sleva se nevztahuje na investi ní zlato.
Slevy nelze s ítat ani kombinovat.

-15 %
Platnost kuponu 11. 3. – 29. 3. 2015

Sleva 20 % na nezlevn né zboží zna ky REDSPOT.

-20 %
Platnost kuponu 11. 3. – 11. 5. 2015

TURECKO  POBYTOVÉ ZÁJEZDY. Sleva 14 % za v asný nákup 
do 30. 4. 2015. Platí pro leny VIP Clubu edok, pro ostatní zákazníky 
platí sleva  o 1-2 % nižší.

-14 %
Platnost kuponu do 30. 4. 2015

Sleva 35 % na okoládové pralinky.

-35 %
Platnost kuponu 11. 3. – 11. 5. 2015

Sleva platí na 1 zakoupený pár obuvi.

-100,-

Platnost kuponu 11. 3. – 31. 5. 2015

Platnost kuponu 11. 3. – 11. 5. 2015

P i nákupu 1 produktu proti vráskám zna ky Avène micelární 
voda 200 ml ZDARMA. Platí pouze v lékárn  Galerie Šantovka.

MICELÁRNÍ VODA
ZDARMA

Sleva 250 K  na nezlevn né dioptrické obruby a slune ní brýle 
p i nákupu nad 1 990 K .

-250,-

Platnost kuponu 11. 3. – 31. 5. 2015

Kupon lze uplatnit p i nákupu nad 4 000 K . Kupony nelze s ítat. 
Neplatí na slevy a akce.

-1 000,-

Platnost kuponu 11. 3. – 11. 5. 2015

Akce 1+1 ZDARMA (drink Ananaska 0,5 l; nebo Amazonka 0,5 l)! 
Slevy ani akce se nes ítají.

1+1
ZDARMA

Platnost kuponu 11. 3. – 11. 5. 2015

Sleva 20 % na bundu HANNAH COURAGE MEN. 
P vodní cena 6 990 K , cena po slev  5 592 K .

-20 %
Platnost kuponu 20. 3. – 5. 4. 2015

-20 %
Platnost kuponu 20. 3. – 5. 4. 2015

Sleva 20 % na boty KEEN DURAND LOW wp.
P vodní cena 3 899 K , cena po slev  3 119 K .

Sleva 10 % na herní software a produkty gamer.

-10 %
Platí ve dnech 13. –15. 3. 2015 a 10. 4.–12. 4. 2015 Platnost kuponu 11. 3. – 11. 5. 2015

Vedení podnikatelského ú tu pro za ínající podnikatele zdarma 
+ dárek pro 50 prvních založených ú t . Více na www.mojeodmeny.cz.

VEDENÍ Ú TU
ZDARMA

Nabídka platí p i každé objednávce nad 99 K .

ZDARMA

Platnost kuponu 11. 3. – 11. 5. 2015

3x HOT WINGS
NEBO

2x STRIPS

Sleva 20 % na nákup. 
Slevy nelze kombinovat, neplatí na e-shop a u ebnice. 

-20 %
Platnost kuponu 11. 3. – 31. 3. 2015

Sleva 20 % na 1 ks zboží. Slevy není možné kombinovat. 
Neplatí již na zlevn né zboží a e-shop.

-20 %
Platnost kuponu 11. 3. – 11. 5. 2015

Sleva 30 % na batohy, stany a spacáky LOAP.

-30 %
Platnost kuponu 11. 3. – 11. 5. 2015



Každý všední den v Lobster Family Restaurant 
od 15.00 do 17.00 hodin káva a denní dezert jen za 69 K .

Platnost kuponu 11. 3. – 11. 5. 2015

-69,-
Sleva 20 % p i nákupu 2 a více kus . 
Slevy nelze kombinovat s dalšími slevovými nabídkami, 
šeky ani bonusy.

-20 %
Platnost kuponu 11. 3. – 12. 4. 2015

Sleva 15 % na lahvová i sudová vína.

-15 %
Platnost kuponu 11. 3. – 11. 5. 2015

Sleva 30 % na trvalou epilaci podpaží. Cena po slev  553 K .

-30 %
Platnost kuponu 11. 3. – 11. 5. 2015

Sleva 30 % na trvalou epilaci horního rtu. Cena po slev  315 K .

-30 %
Platnost kuponu 11. 3. – 11. 5. 2015

Sleva 20 % na nezlevn né zboží, slevy nelze s ítat. 
Platí pouze v obchodním centru Galerie Šantovka.

-20 %
Platnost kuponu 11. 3. – 11. 5. 2015

Sleva 25 % na zna ku Emile Henry. 
Slevu nelze kombinovat s jinými akcemi.

-25 %
Platnost kuponu 11. 3. – 11. 5. 2015

Sleva 25 % na zna ku Villeroy a Boch. 
Slevu nelze kombinovat s jinými akcemi.

-25 %
Platnost kuponu 11. 3. – 11. 5. 2015

Sleva 25 % na zna ku Zwilling J. A. Henckels. 
Slevu nelze kombinovat s jinými akcemi.

-25 %
Platnost kuponu 11. 3. – 11. 5. 2015

Menu st ední popcorn + 0,75 l nápoj z postmixu + MilkyWay.

Platnost kuponu každý víkend do 31. 3. 2015

AKCE
MENU

Sleva 20 % na matrace z kolekce NATUR&DREAM.
+ dodate ná sleva až 20 % p i nákupu nad 20 000 K .

eský výrobce 
postelí a klinicky 
hodnocených matrací.

EXPERT NA ZDRAVÝ  SPÁNEK -20 %
Platnost kuponu 11. 3. – 11. 5. 2015

Sleva 30 % na veškerý nezlevn ný sortiment.

-30 %
Platnost kuponu 11. 3. – 11. 4. 2015

Sleva 15 % na veškerý nezlevn ný sortiment hodinek, šperk  
i dopl k .  Slevy nelze s ítat a kombinovat.

-15 %
Platnost kuponu 11. 3. – 11. 5. 2015

Sleva na krájené sýry p i nákupu nad 200 K .

-15 %
Platnost kuponu 11. 3. – 11. 5. 2015

Sleva 25 % na nezlevn né zboží.

-25 %
Platnost kuponu 11. 3. – 11. 5. 2015

Sleva 10 % na nezlevn né zboží. 
Nelze kombinovat s jinými akcemi ani slevami.

-10 %
Platnost kuponu 11. 3. – 11. 5. 2015

Sleva 15 % na zboží z nové kolekce TIMEOUT jaro-léto 2015 
(sleva se nevztahuje na již zlevn né a ak ní zboží).

-15 %
Platnost kuponu 11. 3. – 11. 5. 2015

Sleva 70 % na vybrané druhy st íbrných šperk .

-70 %
Platnost kuponu 11. 3. – 31. 3. 2015

PARFÉM
ZDARMA

Platnost kuponu 1. – 31. 3. 2015

Nový PARFÉM BENETTON ZDARMA k nákupu nad 3 000 K  v nové 
kolekci Jaro/Léto 2015. Platí pouze p i p edložení tohoto kupónu.

Sleva 25 % na nákup celého sortimentu. Slevu nelze kombinovat s 
jinou lenskou slevou i akcí.

-25 %
Platnost kuponu 11. 3. – 30. 4. 2015KPF 428

3 šampony dle vlastního výb ru. Slevy a nabídky se nekumulují, 
sleva se vztahuje na šampony z ady Rostlinná pé e o vlasy.

3 ŠAMPONY
JEN 189,-

Platnost kuponu 11. 3. – 11. 5. 2015
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DIVADLO NA ŠANTOVCE

podrobné informace najdete na
www.divadlonasantovce.cz

MILAN LASICA
Kumšt (Obraz)

Tipy druhého pololetí:
13. 3. CESTOPISY MOTANI - Divoký Madagaskar

18. 3. KUMŠT  (OBRAZ) - Milan Lasica, Milan Kňažko,  
 Marián Labuda

30. 3. HRADIŠŤAN A JIŘÍ PAVLICA – Koncert

13. 4. KAREL PLÍHAL – Koncert

31. 4. PROKLETÍ NEFRITOVÉHO ŠKORPIÓNA - Bohumil  
 Klepl, Anna Fixová, Vladimír Senič a další

18. 6. TEĎ NE! aneb TOHLE NENÍ TA PRAVÁ CHVÍLE   
 Michal Dlouhý, Kristýna Frejová a další

KAŽDOU NEDĚLI HRAJEME PŘEDSTAVENÍ  
PRO DĚTI, která jsou doplněna o tvořivé dílničky 
v divadle a Šantíkovy dílničky před divadlem.

Ne

KAREL PLÍHAL
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Intersport

Loap

Adidas

Adidas

A3 Sport
Vitaland

Intimmo

VV
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Dámská mikina Dao
Loap

Dámské outdoorové kalhoty

Dámské triko
Draps

Draps

Dámská obuv
A3 Sport

Intersport

Dámské tílko
Adidas

Dámská obuv
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      2 ks
500 g    

250 g  bílá quinoa
250 g
100 g  mrkev s natí
100 g
100 g  cibule
100 g  máslo
250 ml  bílé víno
  mladý cukrový hrášek
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V OLOMOUCI 

VÁM TO 

NASERVÍRUJEME!
VVVV OOOLLOOMMMOOOOOOOOOOOOOOOOUUUUUCCCCCCCCCCCIIIIII 
VVV
VVVVÁÁÁÁÁMM TTOO VVVV
NNNAAASSEERRRRRRVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍRRRRRRRUUUUJJJJEEEEEEEEEEMMMMMMMMEEEEEEEEE!!!!!
NNNNN

V OLOMOUCI  

VÁM TO 

NASERVÍRUJEME!
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 |  Chlapecká košile  |  

 Chlapecké kalhoty   |  Chlapecká obuv  

1

11

7

2
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Chlapecká bunda

Chlapecké tepláky

Chlapecké triko

Albi
Albi

Lindex

Albi
i
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Ostrov
jarní módy

42 slevových
kuponů
Uvnitř magazínu!

K Šantovce 
přijede cirkus
16. 3. – 12. 4. 2015

Lístkobraní
Při nákupu nad 700 Kč
lístek do kina, divadla 
nebo hodina bowlingu  
ZDARMA
20. 3. – 29. 3. 2015
 
Maturitní 
tabla 
v Šantovce
10. 4. – 10. 5. 2015

platnost magazínu od 11. 3. do 11. 5. 2015 GALERIESANTOVKA.CZ
ŠANTOVKA
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NOVÁ GENERACE

GEOX

 

 
 

 

 

 

AMPHIBIOX GEOX 

 

 

* podešev s prodyšnou membránou

* protiskluzová podešev

* antishocková stélka

* podšívka a svršek boty bez obsahu chromu

* prodyšná podšívka

Kč
la 
gu  

5

e
015
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Dámský kabát

Dámské hodinky

Náramek
Claire´s Náhrdelník

Claire´s

Naušnice

Dámské šaty

NaušniceNa

ké šatyDámsk

Dámské šaty

leriesantovka.cz

ice

gwww.ga
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FILMOVÉ POHÁDKY DIVADELNÍ POHÁDKY

ŠANTÍKOVY HRÁTKY
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 | 

na vybrané modely

Assassin´s Creed Unity 

denní aktivity
iStores

Sluchátka 

iStores
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OSVĚDČENÁ KVALITA 
ZA NIŽŠÍ CENU

Vyzkoušejte Albert.

LEVNĚJŠÍCH PRODUKTŮ
TISÍCE

Nyní v prodejně Albert Olomouc Galerie Šantovka, ul. Polská, tisíce levnějších produktů.
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'S

eans

dámské a pánské spodní prádlo

Liu

33

32
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Šatna

2

Adidas

Columbia

Vitaland

33

 
cook shop

poschodí | jednotka poschodí | jednotka

poschodí | jednotka poschodí | jednotka
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Dési

2
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®

Albi
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2 Divadlo na Šantovce
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PROGRAM AKCÍ
GALERIE ŠANTOVKA

16. 3. – 12. 4. 2015

 

10. 4. – 10. 5. 2015

20. 3. – 29. 3. 2015
 

 

ŠANTÍKOVY HRÁTKY

  

  

   

 

  

  

   

  

  

  

   

KONCERTY V DIVADLE

  

  

   

   

   

   

   


