
Galerie

Oceníme vaši věrnost...

www.galeriesantovka.cz



Exkluzivní nabídka pro věrné 
zákazníky Galerie Šantovka
Odměňte sebe nebo své blízké za věrnost a získejte slevu až 54 %!

Podzimní nabídka věrnostního programu Galerie Šantovka je plná 
skvělých nápadů, tak odměňte sebe nebo své blízké.

Stačí Vám jen pravidelně nakupovat v Galerii Šantovka! Za Vaší 
věrnost Vás odměníme unikátní slevou až 54 % na některý z kvalitních 
produktů, které pro Vás vybrali partneři věrnostního programu. 
Buďte připraveni nejen na Vánoce a sbírejte věrnostní body za nákupy 
v Galerii Šantovka.

PRAVIDLA

•  Za každých 500 Kč nákupu v jednom obchodě získá zákazník 1 bod (mimo Albert, směnárny), 
     seznam obchodů najdete na webových stránkách www.galeriesantovka.cz.
•  Body zákazník získá v INFOCENTRU proti předložené účtence. Účtenka nesmí být staršího
     data vydání než 1. 9. 2018.
•  Produkty je možné koupit za zvýhodněné ceny pouze s 4, 5, 6 nebo 7 nasbíranými body.
•  V infocentru zákazník předloží kartičku s příslušným počtem bodů. Zde získá buď produkt 
     za sníženou akční cenu, nebo poukaz na produkt z věrnostního programu za sníženou akční cenu.
     Na základě poukazu si produkt zákazník vyzvedne u jednoho z partnerů věrnostního programu.

Akce trvá od 15. 9. 2018 do 31. 12. 2018 nebo do vyčerpání zásob jednotlivých 
produktů ve věrnostním programu podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.

Úplná pravidla jsou uveřejněna na www.galeriesantovka.cz.

Tak nakupujte, 
sbírejte věrnostní 

body, vylepte je 
do věrnostní karty 
a přijďte si pro své 

odměny 
za věrnost.



Nabídka

BĚŽNÁ CENA*

109 Kč

%46
sleva

Kč

jen

59
+4
body

BĚŽNÁ CENA*

190 Kč

Kč

jen

119
+4
body

%37
sleva

SMOOTHIE 1+1 0,5 l ve ZDRAWOMLSU

Dejte si jakékoliv smoothie z naší nabídky nebo si sami 
zvolte kombinaci oblíbeného ovoce sobě na míru. Koktejl 
nadupaný vitamíny.
 

RAW DORTÍK A CAPPUCINO nebo CAFFE 
LATTÈ 

Dejte si ve Zdrawomlsu zdravý raw dortík a hřejivé 
cappucino nebo caffe latte dle vašeho výběru a zpříjemněte 
si den! 



Nabídka

COOL GAMES ZEMĚ, MĚSTO, ...!

Je to tak jednoduché a tak zábavné. Stačí se jen bles-
kově rozhodnout a rychle myslet. Položte kartičku na 
herní jednotku a hra může začít. Herní jednotka vybe-
re písmeno a vy musíte říct slovo na téma, jaké vidíte 
na kartičce. Odpovídá hráč, který jako první zmáčkl své 
tlačítko. Pokud je jeho odpověď správná, bere kartič-
ku. Vítězem se stává hráč s největším počtem kartiček.

COOL GAMES ZOMBIE RUKA

Hra pro 2 a 6 hráčů
Ruka si sama vybere hráče, který si musí poté zvolit pravdu 
či výzvu. Na základě výběru vám spoluhráč zadá otázku 
nebo úkol z karet Zombie ruka. V případě, že odpovíte špat-
ně nebo zadaný úkol nesplníte, čeká vás trest. Ze všeho 
vás může zachránit Joker, kterého můžete jednou použít. 
Na koho ruka asi ukáže?  
 

BĚŽNÁ CENA*

699,90 Kč

%46
sleva

Kč

jen

379

+4
body

BĚŽNÁ CENA*

999,90 Kč

Kč

jen

479

+5
bodů

%52
sleva



Nabídka

COOL GAMES BACHA! NEVZBUĎ TÁTU

Znáte to! Převalujete se v posteli, nemůžete usnout a tu vás 
začne honit mlsná. A v lednici si hoví úžasný čokoládový 
dort. Má to ale háček. Musíte projít celým bytem, kde na 
vás číhá spousta nástrah v podobě připínáčků, domácího 
zvířectva, ovladačů a hraček. A ještě se musíte proplížit 
kolem spícího táty tak opartně, abyste ho nevzbudili! Vyhrá-
vá hráč, který jako první šlohne dort z lednice. 
Obsahuje: Tátu v posteli, hrací plochu s ruletou a 16 kartiček 
s obrázky.

COOL GAMES CHYŤ HVĚZDU!

Staňte se kouzelnou vílou a pochytejte všechny hvězdy na 
noční obloze. Slyšíte to cinknutí? To jste chytili hvězdu!!! 
Tato hra má dvě úrovně a deset herních kol. Chytněte hvěz-
du a dostaňte se dál. Kouzelná hůlka změní barvu, jakmile 
dosáhnete vyšší úrovně hry. Vyzvěte na souboj kamarádku. 
Která z vás má lepší postřeh? A to není vše. Postavte kou-
zelný měsíc na svůj noční stolek a sledujte, jak měsíc promí-
tá hvězdy na stěny pokoje.  
 

BĚŽNÁ CENA*

699,90 Kč

%46
sleva

Kč

jen

379

+4
body

BĚŽNÁ CENA*

999,90 Kč

Kč

jen

479

+5
bodů

%52
sleva



Nabídka

HŘEJIVÍ PLYŠÁCI

Až z 20ti různých zvířátek si můžou děti vybrat svého nejob-
líbenějšího kamaráda, který prohřeje a provoní jejich postýl-
ku. Díky 100% přírodní náplni z lněných semínek a levandule 
uleví od bolesti svalů, kloubů nebo bříška a za chladných 
nocí krásně provoní a prohřejí studenou postel.
Stačí nahřát 1,5 minuty v mikrovlnné troubě a plyšáci vydrží 
až 2 hodiny hřát! V případě, že byste chtěli ochladit, vložte 
plyšáka do ledničky.
Rozměr cca: 25 cm x 20 cm
Váha: cca 750 gramů
Po zakoupení voucheru si vyberte své hřejivé zvířátko z aktuál-
ní nabídky v prodejně ALBI. Jednotlivé druhy jsou k dostání do 
vyprodání zásob.

BANG!

Karetní hra, která vás dostane!
Kdo z hráčů je pomocník šerifa, připraven za něj polo-
žit život? A kdo je bezcitný bandita, který si přeje šerifův 
konec? Pokud to chcete zjistit, taste své zbraně (tedy kar-
ty)! Ve hře Bang! je důležité sledovat ostatní hráče, abyste 
včas odhalili hráčovu identitu.

BĚŽNÁ CENA*

449 Kč

%45
sleva

Kč

jen

249

+5
bodů

BĚŽNÁ CENA*

329 Kč

Kč

jen

189

+4
body

%43
sleva



Nabídka

Batoh HANNAH CITY 15

Jednokomorový batoh pro různé volnočasové aktivity. 
Vypolstrovaná záda a ramenní popruhy pro pohodlné 
nošení. Vychytávky jako odnímatelný bederní popruh, 
2 boční kapsy na zip či přední kapsa s organizérem. Pro 
bezpečí i při pohybu ve městě jsme přidali reflexní prvky.
Objem 15 litrů 
Barevné varianty: šedočerná, růžová

Taška HANNAH MB A4

Praktická taška HANNAH MB A4 přes rameno vhodná 
na každodenní nošení. Vnitřní organizér umožní každé 
drobnosti mít své vlastní místo. Přední kapsa na zip pro 
nezbytnosti, které je třeba mít neustále po ruce. Popruh přes 
rameno s posuvným polstrováním pro komfortní nošení.
Barevné varianty: černá, šedá  
 

BĚŽNÁ CENA*

1090 Kč

%40
sleva

Kč

jen

649
+5
bodů

BĚŽNÁ CENA*

790 Kč

Kč

jen

459

+5
bodů

%42
sleva



Nabídka

Pánské lední brusle REVO TORQ

Bota je vyrobena z velmi odolného, tvrdého termoplastu 
a  celý skelet boty je anatomicky vytvarován z jednoho kusu. 
Vnitřní materiál – CAMBRA brushed nylon je savý materiál, 
který pomáhá odvodu vlhkosti z chodidla, v botě je vlože-
na anatomická vkládací stélka, která zajišťuje stabilní fixaci 
chodidla v botě. Konstrukcí, použitými materiály a technolo-
gií výroby bylo dosaženo vynikajících vlastností boty, která si 
zachovává vysokou pevnost a přitom velmi komfortní pocit 
při hře a výbornou a jistou ovladatelnost a to vše za velmi pří-
znivé hmotnosti. Brusle je vyrobena z termoplastických ma-
teriálů a pomocí tepelného tvarování ji lze přizpůsobit přesně 
tvaru Vašeho chodidla. 
Velikost: 40–47 

Dámské lední brusle GET-UP LUXURY

Dámská brusle GET UP LUXURY Vás nadchne kvalit-
ním materiálem a novým zajímavým fashion designem. 
Prvotřídní materiál CANVAS aqua resistant je zdoben 
celoplošným potiskem, výšivkou na straně boty a na ja-
zyku. Jedinečná konstrukce boty zajišťuje komfortní pocit 
a přizpůsobivost individuálnímu tvaru chodidla. Anato-
micky tvarovaný, pevný skelet v oblasti kotníku a Achil-
lovy šlachy. Brusle je osazena krasobruslařskou čepelí 
z nerezové oceli.
Velikost: 36–42

BĚŽNÁ CENA*

2940 Kč

%52
sleva

Kč

jen

1399

+6
bodů

BĚŽNÁ CENA*

2030 Kč

Kč

jen

999
+6
bodů

%51
sleva



Nabídka

Dětské lední brusle REBEL ICE ONE PRO

Chlapecké a dívčí lední brusle s novým designem jsou 
určeny pro rekreační sport, začínající a pokročilé brus-
laře. Měkká rychleschnoucí výstelka zajišťuje pohodlné 
přizpůsobení tvaru dětské nohy. Brusle mají jednodu-
chý a pohodlný systém zvětšení velikosti tlačítkem na 
boční straně skeletu. Brusli lze nastavit na 4 velikosti.
Velikost: 29–32, 33–36, 37–40, 40–43 

OPINEL VR N°08 CARBON 
dárkové balení s pouzdrem

Tradiční zavírací nůž Opinel s rukojetí z bukového dřeva 
a čepelí z karbonové oceli, vybavený pojistkou ViroBlock 
v elegantním dárkovém balení spolu s pouzdrem.

BĚŽNÁ CENA*

1740 Kč

%54
sleva

BĚŽNÁ CENA*

655 Kč

Kč

jen

329
+5
bodů

%50
sleva

Kč

jen

799
+6
bodů



Nabídka

Brousek na nože ANYSHARP,
3 barvy

Jediný světový originál
Jedinečný, patentovaný brousek AnySharp využívá diaman-
tem ostřený karbid wolframový mechanismus, který obnoví 
jakékoli ostří nožů vyrobených z oceli, ať už z klasické nere-
zové, karbonové či tvrzené. Nabrousíte s ním i ocelové nože 
s antiadhezním teflonovým povrchem. Nabrousí i vroubko-
vané nože (nože na chléb a pečivo).
Barevné varianty: tyrkysová, okrová, terakota

TSAREVNA – Limitovaná edice vánočního 
čaje Kusmi Tea

Díky své plné a lahodné chuti se tento vánoční čaj stal 
součástí exkluzivní tradice receptů společnosti KusmiTea. 
Tsarevna představuje chutnou zimní směs se slovanským 
nádechem. Aroma pomeranče, vanilky a mandlí dodává 
příjemnou sladkost k základu kořeněného černého čaje. 
Směs je obohacena trochou přirozeně sladké lékořice.

BĚŽNÁ CENA*

499 Kč

%54
sleva

Kč

jen

229
+5
bodů

BĚŽNÁ CENA*

815 Kč

Kč

jen

419

+5
bodů

%49
sleva



Nabídka

Stolní multifunční mixér ETA VITAL BLEND 
DIGI 

Špičkový multifunkční přístroj, který seká, drtí, míchá 
a mixuje studené i horké potraviny. Je ideální pro přípravu 
nápojů, koktejlů, zdravých smoothie, omáček, polévek, 
pomazánek, zmrzliny, džemů i přesnídávek. Elektronické 
ovládání má 6 přednastavených programů a hlavní nádoba 
objem 2,5 l. 
K Vital Blendu Digi dostanete kromě knihy receptů i 2 spor-
tovní láhve o objemu 600ml s neoprenovým obalem. 

Varná konvice ETA LUNA

Konvice ETA Luna má jedinečný design díky svým tva-
rům inspirovaných povrchem měsíce. Vybrat si můžete ze 
3 barevných variant. V barvě zatmění, barvě úplňku nebo 
vycházejícího měsíce. S příkonem 2200 W konvice rychle 
ohřeje vodu o objemu až 1,7 l. 
Díky plastovému opláštění je tichá a zároveň snižuje riziko 
popálení. Její víko můžete zcela odejmout a vodu poho-
dlně nalévat.

BĚŽNÁ CENA*

6990 Kč

%36
sleva

Kč

jen

4499
+7
bodů

BĚŽNÁ CENA*

999 Kč

Kč

jen

579
+5
bodů

%42
sleva



Nabídka

Cukrářská zdobicí tužka DELÍCIA

Už žádné zdobení pomocí mikrotenového pytlíku nebo 
zdobicích sáčků!
Pro snadné zdobení krémy, rozpuštěnou čokoládou či šle-
hačkou je tu cukrářská zdobicí tužka, se kterou každý do-
káže zdobit jako mistr cukrář. Součástí je 5 zdobicích trysek, 
které jsou určeny pro různé dekorační techniky – od velmi 
jemných krajkových dekorů až po psaní jmenči vzkazů bíl-
kovým či jiným krémem např. na dorty a moučníky.
Materiál: vyrobeno z prvotřídního silikonu a odolného plastu

Osobní váha ETA VITAL BODY

ETA Vital Body je velmi chytrá váha, která je skvělým parťá-
kem pro aktivní a zdravý životní styl. V kombinaci s unikátní 
smart aplikací VITAL BODY pomáhá sledovat, pravidelně 
zaznamenávat a vyhodnocovat vývoj základních tělesných 
charakteristik až pro 10 osob.
Aplikace VITAL BODY – změří metabolický věk, viscerální 
tuk, tělesný tuk, vodu v těle, svalovinu, kosti, kalorický pří-
jem a index BMI. Zobrazuje i rozdíl mezi aktuální a poslední 
zváženou hodnotou. 

BĚŽNÁ CENA*

299 Kč

%33
sleva

Kč

jen

199
+4
body

BĚŽNÁ CENA*

1499 Kč

Kč

jen

799
+6
bodů

%47
sleva



Nabídka

Šlehač a zdobička DELÍCIA 

V jediné nádobě ušleháte pohodlně smetanu, otočením 
pístu změníte šlehač na zdobičku a připravenou šlehačkou 
můžete rovnou dekorovat pokrmy nebo nápoje. Šlehačku 
nemusíte přemisťovat do zdobicích sáčků.
Součást balení: 3 dekorační a 1 plnicí tryska
Materiál: odolný plast a nerezavějící ocel

Vánoční razítka na sušenky DELÍCIA

Razítko s integrovaným zásobníkem, ve kterém najdete 
šest snadno vyměnitelných raznic s originálními motivy, 
a praktické kruhové vykrajovátko. Tato vychytaná a navíc 
elegantní souprava vám umožní tisknout doma dokonalé su-
šenky. Udělat z vyváleného plátu těsta plný plech dokonalých 
sušenek je s razítky na sušenky DELÍCIA otázkou vteřin. 
Materiál: kvalitní, mimořádně odolný plast, prvotřídní silikon

BĚŽNÁ CENA*

399 Kč

%35
sleva

Kč

jen

259
+4
body

BĚŽNÁ CENA*

299 Kč

Kč

jen

189
+4
body

%37
sleva



Nabídka

Vánoční vykrajovátka DELÍCIA, 
13 ks

Zkuste to letos jinak! S vánočními vykrajovátky se spoustou 
atraktivních motivů si konečně můžete užít opravdu krea-
tivní pečení. Souprava obsahuje 12 tradičních vánočních 
vykrajovátek a kroužek, který zajistí jejich praktické uložení 
do dalšího použití.
Materiál: prvotřídní odolný plast

Tvořítka na cake pops DELÍCIA, 
6 tvarů

Vynikající pro přípravu a podávání originálně tvarovaných 
nepečených pochoutek na tyčince, tzv. cake pops. Sou-
prava obsahuje lis pro snadné tvarování, 6 formiček ve 
tvaru kuličky, srdíčka, květiny, stromečku, hříbku a vajíčka. 
Dodáváno s podnosem pro snadnou přípravu a podávání 
cake pops a 50 plastovými tyčinkami pro opakované pou-
žití. Návod k použití s recepty uvnitř balení.
Materiál: prvotřídní odolný plast

BĚŽNÁ CENA*

149 Kč

%40
sleva

Kč

jen

89
+4
body

BĚŽNÁ CENA*

599 Kč

Kč

jen

399 +5
bodů

%33
sleva



Nabídka

Ruční mytí ELEGANCE (cca 2 hod.)

• předmytí karoserie aktivní pěnou vč. podběhů
• mytí a čistění mezidveřních prostor vč. víčka nádrže, 
   odstraněni hmyzu z karoserie
• ruční mytí PH neutrálním šampónem s voskem
• detailní vnější mytí disků kol vč. impregnace pneumatik
• důkladné vysoušení karoserie vč. mezidveřních prostor 
   a víka kufru
• detailní čištění textilních nebo gumových koberečků, 
   provonění interiéru
• kompletní ošetření všech vnitřních plastových částí 
   autokosmetikou 

AUTOGLYM
• luxování interiéru vč. zavazadlového prostoru
• vyleštění vnitřních oken a všech zrcátek vozu

(Luxusní limuzíny + 10 %, SUV, MPV + 20 %, 
VAN + 30 % z běžné ceny programu)

BĚŽNÁ CENA*

1385 Kč

%31
sleva

Kč

jen

959 +5
bodů

Partneři věrnostního programu



Pořadatelem akce je 
GALERIE ŠANTOVKA, 
Polská 1, 779 00 Olomouc.

Pořadatel si vyhrazuje právo 
kdykoliv změnit nabízené druhy 
výrobků, změnit pravidla této 
akce či akci zrušit.

Právo na koupi produktů podle 
pravidel této akce nelze vymá-
hat právní cestou ani nelze po 
pořadateli místo nich vymáhat 
finanční hotovost.

Právo na tiskové chyby vyhra-
zeno.

*Běžná cena je doporučo-
vána partnery věrnostního 
programu.

Nabídka
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Zde vylepte své věrnostní body:

Tak nakupujte, 
sbírejte věrnostní 

body, vylepte je 
do věrnostní karty 
a přijďte si pro své 

odměny 
za věrnost.


