
Galerie
Šantovka

Sbírejte body a získejte skvělé ceny



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. 1. 2019.

Produkty je možné koupit za zvýhodněné 
ceny pouze s 5, 6, 7, 8 nebo 10 nasbíra-
nými 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 pouka-
zu si produkt zákazník vyzvedne u jednoho 
z partnerů věrnostního programu.

Pravidla

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 vymáhat právní cestou ani nelze 
po pořadateli místo nich vymáhat finanční hotovost. 

Právo na tiskové chyby vyhrazeno. 

*Běžná cena je doporučována partnery věrnostního programu.

Úplná pravidla jsou uveřejněna na www.galeriesantovka.cz.

1

3

4

2



Exkluzivní nabídka pro věrné zákazníky 
Galerie Šantovka

Tak nakupujte, 
sbírejte věrnostní 
body, vylepte je do 

věrnostní karty a přijďte 
si pro své odměny za 

věrnost. 

Odměňte sebe nebo své blízké za věrnost a získejte slevu až 68 %!

Jarní nabídka věrnostního programu Galerie Šantovka přináší spoustu produktů, 
které vám pomohou žít zdravěji, lépe nebo vás jen potěší a zpříjemní tak start do 
roku 2019.

Akce trvá od 15. 1. 2019 do 30. 4. 2019 nebo do vyčerpání zásob jednotlivých 
produktů ve věrnostním programu podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.

Stačí jen pravidelně nakupovat v Galerii Šantovka  

a nechat se odměnit za věrnost unikátní slevou až 68 % 

na některý z kvalitních produktů, které pro Vás vybrali 

partneři věrnostního programu.

Užijte si jaro, vyrážejte za sportem, žijte zdravě 

nebo si jen udělejte radost a nezapomeňte sbírat  

věrnostní body za nákupy v Galerii Šantovka.

 15. 1. – 30. 4. 
2019



Nabídka

Trekingové hole 
McKINLEY Adventure
3dílné trekingové hole s korkovou rukojetí do každého terénu. Hole 
mají měkké, pohodlné poutko a kovový hrot. Maximální výška 135 cm.

Barevné provedení: černá/červená, červená/černá

Sportovní batoh Dakine WATT
Ideální na nošení sportovního oblečení a doplňků. Užijete ho tak 
cestou z tréninku, ale dobře poslouží i jako cool doplněk outfitu. 
Batoh má dvě kapsy na přední straně a zdvojené popruhy. 

Kšiltovka NEW YORK YANKEES
Klubová kšiltovka NEW YORK YANKEES v černé barvě se 
strukturovanou šestipanelovou korunkou, která perfektně 
kopíruje tvar hlavy, a výrazným bílým znakem klubu New York 
Yankees. Zadní panel kšiltovky je otevřený a spojený 
nastavitelným páskem. Stylový doplněk pro každou příležitost. 

Batoh Converse GO BACKPACK
Moderní, jednoduchý design městského batohu Converse 
GO BACKPACK tě jednoduše nadchne. Díky odolnému materiálu 
a speciálnímu prostou na laptop s prostornou hlavní kapsou, se 
z vás stanou nerozluční parťáci. Ať vyrazíš do práce nebo do přírody 
tento kousek z nové kolekce Converse, tě rychle přesvědčí o své 
kvalitě. 
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SAXX VIBE Boxer modern fit
Jedinečné boxerky s dokonalou vychytávkou!
Díky patentovanému řešení BallPark Pouch máte vše pohodlně na 
svém místě. Boxerky Vibe jsou nejúspěšnějším stylem v nabídce 
značky SAXX. Jsou vyrobeny z 9 panelů z velmi jemného elastického 
materiálu (95 % viskóza, 5 % spandex).

ENERGETICS podložka 
na jógu Adiva
Červená protiskluzová podložka na jógu ENERGETICS Adiva 
s taškou pro pohodlný přenos. 
Rozměry 176 x 61 x 0,4 cm.

OSPREY ULTRALIGHT DRYSACK objem 12 a 20 litrů
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Plně voděodolný obal „Drysack“ o objemu 
12 a 20 litrů. S minimální hmotností ochrání 
vaše vybavení před vodou a prachem 
a pomůže vám udržet pořádek ve věcech. 
Ideální na vodu, do přírody i k moři.

Vyroben ze silikonizovaného Ripstop 
Nylonu, pevný, voděodolný, rolovací 
uzavírání, podlepené švy a obdélníkový 
tvar pro efektivní balení.

12 litrů 20 litrů

BĚŽNÁ CENA*

799 Kč
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50 %
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Nabídka
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Nabídka

Dámské tričko Adidas Originals
Dámské tričko z kolekce adidas Originals zdobí výrazná 
kombinace tvarů a barev.

Dámská mikina 
Adidas Originals
Dámská mikina s výrazným potiskem, na rukávech 
se vyjímají 3 proužky a na hrudi malé logo trojlístku.

Dámské legíny Adidas Originals
Barevné dámské legíny nesou po stranách 3 proužky 
a na nohavici je zdobí malé logo trojlístku.

Kolekce navrhovaná 
Hattie Stewart 

se zdobením výrazných 
tvarů a barev. 

Ideální pro volný čas.
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Pánská mikina Adidas Originals
Mikina je vyrobená z pohodlného směsového bavlněného flísu. 
Kontrastní 3 proužky jí dodávají retro vzhled.

Pánské tričko Adidas Originals
Měkké tričko s výrazným kontrastním logem trojlístku.

Pánské tepláky Adidas Originals
Tepláky jsou vyrobené z příjemného flísu a mají kapsy, kam se 
vejdou všechny drobnosti. Vyšívané logo trojlístku na boku 
jim dodává klasický vzhled adidas.

Adidas Originals
stylové oblečení a obuv určené 
na volný čas. Adidas originals, 

vychází z autentičnosti, kreativity 
a individuality. Značka je známá 

i svými kolaboracemi s osobitými umělci, 
jako například Pharrell Williams, 

Rita Ora nebo Kanye West.

Kolekce Adicolor inspirovaná 
dědictvím adidas, je autentická 

a přesto moderní.

Nabídka
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Nabídka

Toaletní voda 
Naturelle 75 ml
Lehká, svěží, jiskrná vůně s květinovými a ovocnými nótami. 
Zahalte se do vůně jara díky čistému výtažku z jasmínu, zeleného 
jablka a květu broskvoně. Základem vůně jsou esenciální oleje 
z bergamotu, bílého cedru, citronu a čistého výtažku z jasmínu. 

Hydratační péče proti celulitidě
Hydratace, zeštíhlení a redukce celulitidy. Zatočte s pomerančovou 
kůží jednou pro vždy. Tělové mléko obohacené o extrakt 
mangostanu stimuluje a odbourává podkožní tuk. Den po dni 
snižuje výskyt pomerančové kůže a vyhlazuje pokožku.

Toaletní voda 
Naturelle Osmanthus 75 ml
Svěží a smyslná! Objevte novou toaletní vodu, ve které tvůrce Michel 
Girard zvolil výtažky z jasmínu pravého a z vonokvětky (Osmanthus), 
které parfému dodají ženské květinové tóny, spojil je se svěžím 
nádechem citronu a výtažkem z cedru dodávajícím vůni temperament.

Regenerační řasenka Volume Elixir
Objevte kombinaci jedinečné textury podporující objem řas 
a peptidů z ibišku, které dodávají vašim řasám sílu a zdraví. 
Kartáček s dvojitými vlákny okamžitě prodlouží řasy.
Řasy jsou silnější, zdravější a viditelně delší.

Dermatologicky testováno.Aktivní složka: Extrakt z mangostanu. 
Obsahuje 92% přírodních surovin. Složení s mentolem. 
Neobsahuje minerální oleje, parabeny.
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Pánská toaletní voda Hoggar
Hoggar navozuje harmonii pouště, která je impozantní svou rozlohou  
a uklidňující křivkami svých dun. Nóta tonkového bobu se spojuje 
s akordy vzácného cedrového dřeva a se svěžestí bergamotu. 
Výsledkem je jedinečná vůně se sametovým a silným charakterem.

Difuzér do auta Maison Berger Paris
Malý elegantní difuzér s motivem včelí plástve, v barvě chromu. 
Keramické jádro zajišťuje rovnoměrné a nevtíravé uvolňování 
parfému po dobu 4 týdnů s možností výměny náplně. Pro tento 
model, byla zvolena kombinace květinových a osvěžujících vůní, 
dokonale vyvážená harmonie tónů grapefruitu a pačuli. Difuzér 
lze pevně uchytit na mřížce ventilačního výdechu v interiéru vozu.

Hrnek na čaj Pop Cup se sítkem
Kusmi Tea přináší Pop Cup, hrnek na čaj v elegantním, moderním 
designu. Skleněný hrnek je 100% tepelně rezistentní a díky 
filtru je přímo stvořen pro přípravu sypaného čaje. Tento hrneček 
je nezbytným doplňkem pro vychutnávání si těch nejlepších 
čajových kreací od Kusmi Tea.

Objem hrnku: 0,45 l. Odolá teplotám až do 100°C.
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KUSMI TEA BB DETOX 125 g
Zelený čaj a krása jdou ruku v ruce, proto Kusmi Tea představil 
první detoxikační  Beauty Beverage čaj pečující i o krásu a zdraví 
pleti. Směs zeleného čaje, maté, rooibosu, guarany a pampelišky 
s lehkým dotekem grapefruitu je perfektní pro krátkou osvěžující 
přestávku.
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Nabídka

Dámské hodinky Daniel Klein
Jakmile si na ruku navléknete hodinky značky Daniel Klein, 
nebudete už hledat žádný další šperk. Jejich stříbrný ciferník 
vás na první pohled zaujme svým minimalistickým stylem. 
Čiré kamínky na místě indexů se při každém vašem 
pohybu oslnivě zatřpytí. Lesklé kovové pouzdro a tah navíc 
dodávají hodinkám luxusní vzhled. Dopřejte si tento doplněk!

Pánské hodinky Daniel Klein
Hodinky z dílny oblíbené značky Daniel Klein jsou jako stvořené 
pro všechny milovníky nadčasových doplňků. Jejich modrý ciferník 
zaujme na první pohled výraznými ručičkami a indexy. Nechybí ani 
datumovka na pozici 3. Výrazné oranžové detaily dodávají celku 
ten správný výraz. Na zápěstí se hodinky připínají hladkým 
koženým řemínkem v hnědé barvě. Vsaďte na doplněk, který vás 
nezklame!

Dvě hodiny bowlingu v bowlingovém centru BOWLAND
V časovém pásmu čt - ne

Bowland bowling center je moderní bowlingové centrum 
na Moravě s 18-ti profesionálními drahami a nejmodernějším 
softwarem. Všechny dráhy disponují automatickými 
zábranami „bumper“ pro děti a hendikepované. 
Celý prostor je klimatizován a je nekuřácký. 

Samozřejmostí je bohatý jídelní lístek a výborné tankové pivo. 
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BĚŽNÁ CENA*
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Více informací na www.bowland-center.cz.
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BĚŽNÁ CENA*

1180 Kč
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Jízda ve voze Ferrari 458 Italia nebo Lamborhini Gallardo LP560-4

• Jízda na 20 min (20 km)

• Auto řídíte v běžném provozu

• Po celou dobu jízdy se o Vás stará zkušený instruktor

• V ceně poukazu je palivo, dálniční známka a havarijní pojištění

• Podmínkou je vlastnictví řidičského oprávnění skupiny B

• Pokud nemáte řidičský průkaz, sveze Vás náš instruktor

Kupon je možné uplatnit 
nejpozději do 30. 6. 2019.

799Kč

jen

10 bodů+
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Nabídka
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PARTNEŘI VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU


