
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. 5. 2019.

Produkty je možné koupit za zvýhodněné ceny 
pouze s 3, 4, 5, 6, 7 nebo 10 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.

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.
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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 75 %!

Letní nabídku věrnostního programu Galerie Šantovka určitě nechcete propásnout! 
Připravili jsme pro vás produkty, které při trávení letní pohody určitě oceníte! 

Akce trvá od 15. 5. 2019 do 31. 8. 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 75 % na některý z kvalitních produktů, které 

pro Vás vybrali partneři věrnostního programu.

Nezapomeňte sbírat věrnostní body za nákupy 

v Galerii Šantovka a vybavte se na léto. 

Body můžete sbírat nejen na zážitky, ale také 

na produkty, které budete v letních dnech určitě 

potřebovat. 

 15. 5. – 31. 8. 
2019



HRA DO AUTA – BINGO
Hra pro děti na cestu autem Bingo obsahuje 100 poutavých obrázků 
různých objektů, které lze vidět z auta. V základní hře děti soutěží o to, 
kdo během určité doby spatří více objektů. Kromě základní hry si lze 
zahrát i další zajímavé herní varianty. Bingo trénuje pozornost, paměť 
a postřeh. Zabaví děti nejen v autě, ale i doma. Hra je doplněna o kartu 
s tipy na další hry do auta.

KVÍDO – OBCHOD
Obchod – Hra o nakupování je unikátní dětská hra od Kvída. 
Naučí děti od 4 let, jak hospodařit s penězi, správnému rozhodování, 
sociálním dovednostem, ale i například řazení potravin do druhů 
(např. ovoce, zelenina, mléčné výrobky, atd.). Ideální hra pro předškoláky. 

HRA DO AUTA – ZNAČKY
Ideální zábava pro děti na cesty obsahuje 50 karet s poznávacími 
značkami, se kterými lze hrát slovní hru a 50 karet s dopravními 
značkami, u kterých najdete kvízové otázky. Značky učí děti znát 
nejběžnější dopravní značky, trénují jejich vyjadřovací schopnosti 
a rozšiřují jejich slovní zásobu. Hra je doplněna o kartu s tipy 
na další hry do auta.

KVÍDO – ZÁVOD BAREV
Závod barev je hra, která rozvíjí dětskou paměť, koncentraci a jemnou 
motoriku. Děti si vyberou obrázkovou kartičku a snaží se zapamatovat, 
jak je vybarvená. Poté kartu otočí na černobílý obrázek a zkusí kartu 
identicky vybarvit. Za správné barvy na správném místě získávají body. 
Ve hře najdete celkem 55 obrázkových karet a obsahuje také 
6 barevných fixů s mazací houbičkou 
pro snadné a opakované používání.

CESTOVNÍ POLŠTÁŘ
Už žádná bolest za krkem během cest. Vyberte si svůj cestovní polštář, který můžete využít 
jako podporu hlavy a krční páteře anebo se k němu jen tak přitulte. Výběr z mnoha barev.

BĚŽNÁ CENA*

900 Kč

SPORTOVNÍ HODINKY ZNAČKY BENTImE 
Hodinky jsou jako stvořené pro všechny, kteří žijí aktivním 
životem. Plastové pouzdro a tah jsou odolnější proti 
poškození, masívní pouzdro dělá z těchto hodinek 
nepřehlédnutelný doplněk. Ke stylovému designu 
přispívá i barevné provedení každého modelu. 

Díky voděodolnosti až do 100 metrů jsou hodinky 
vhodné i na rekreační vodní sporty.

Všechny modely mají plně automatický kalendář naprogramovaný 
na několik desetiletí dopředu, díky kterému už nikdy nebudete muset 
řešit přestupné roky. 
Funkce: stopky, duální čas, elektrické podsvícení vč. funkce Afterglow, 
alarm, hodinový signál, upozornění – hodinky vás upozorní na vámi 
nastavené datum, navíc zobrazuje, kolik dnů zbývá do tohoto data. 
Ideální při hlídání narozenin nebo výročí.  

BĚŽNÁ CENA*

299 Kč
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Pozor bonus od ŠANTOVKY! Poukazy jsou platné také pro jízdu 
na dvoubobu, při obsazení 1 dospělým a dítětem do 130 cm.
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BĚŽNÁ CENA*

3960 Kč
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sleva

Jízda ve voze Hummer H1 
45min
Vychází z armádního speciálu, který byl úspěšně 
nasazen v operaci Pouštní bouře. H1 je legenda, 
která Vás dostane do kolen. 
H1 je pro ty, kteří to s jízdou v terénu myslí 
opravdu vážně. 

Bobová dráha
Poukaz na jednotlivou jízdu

Bobová dráha
Poukaz na 5 jízd

Bobová dráha Hlubočky
U nás se nevozíš, u nás opravdu bobuješ, jinde na 
Moravě toto nezažiješ. Jediná korytová a současně 
nejdelší ze všech typů drah, které jsou na Moravě 
postaveny. Celková délka dráhy je 1536 m. 
Délka sjezdu je přes 1 km a čeká na tebe 17 zatáček, 
2 x terénní zlom, most dlouhý 45 m a průjezd 8,5 m 
dlouhým tunelem. 

Zažijte trať plnou nástrah, strmých 
výjezdů, bočních náklonů i adrenalinových 
sjezdů, kde už H2 nemá nárok.

To vše si můžeš užít v maximální rychlosti až 
60 km/hod, můžeš jet ale i pomalu, k tomu je 
tam brzda. K dispozici jsou jednomístné boby 
pro dospělé a děti nad 130 cm výšky a dvoumístné 
pro dospělé s dětmi do výšky 130 cm.

Více na www.bobovkahlubocky.cz

Nabídka

Nabídka



Stan TYCOON 3
Ideální stan o hmotnosti 3,5 kg pro kemping, vodáctví, 
ale i letní festivaly. Stan pro 3-4 osoby s vnitřním 
rozměrem 210 x 185 x 115 cm má 1 vchod, vnitřní 
konstrukci ze sklolaminátu, 1 ložnici, 2 větrací otvory, 
klasické ukotvení prutů, s uchycením tropika pomocí 
háčku, dveře s částečným odvětráním, 2 kapsy, 
stropní odkládací poličku a kovové kolíky.

Rodinný stan ATOL 4
Komfortní stan o hmotnosti 6,2 kg pro 4 osoby 
je ideální volbou pro vodáctví, kemping nebo rodinnou 
dovolenou. Stan o vnitřním rozměru 220 x 220 x 145 cm 
disponuje 1 vchodem, vnitřní konstrukcí ze sklolaminátu, 
1 ložnicí, velkou předsíní s čelním a bočním vchodem. 

Součástí jsou 3 pruty, 2 větrací otvory, komfortní 
větrací otvor s možností vnitřní regulace, klasické 
ukotvení prutů, s uchycením tropika pomocí háčku, 
dveře s částečným odvětráním, 2 kapsy, stropní 
odkládací polička, kovové kolíky 
a integrovaná podlážka v předsíni.

Karimatka LEISURE 5,0
Karimatka Leisure se vyznačuje optimálním poměrem tepelné 
izolace, hmotnosti a sbalitelnosti. Ideální poměr těchto vlastností 
zajišťuje konstrukce s vertikálními dutinami, které jsou rovnoměrně 
rozprostřeny v PU pěně. Díky výšce 5 cm je karimatka velice komfortní 
a budete se s ní cítit venku jako doma. 

Spací pytel BIKER 100
Lehký spací pytel, s minimálním objemem po sbalení, 
je určený pro letní pobyty v přírodě. Díky výplni silikonizovaným 
dutým vláknem Izotherm má hmotnost pouze 900 g. 
Anatomický střih zaručuje pohodlí pro výšku postavy až 195 cm. 

Dodáváno včetně opravné sady a vaku na sbalení. 

OPINEL zahradnický nůž
Zahradnický zavírací nůž Opinel s rukojetí 
z bukového dřeva a čepelí z nerezové oceli, 
vybavený pojistkou ViroBlock. Délka čepele je 8,5 cm.

189Kč

jen

4 body+

BĚŽNÁ CENA*

315 Kč

40 %
sleva

Difuzér mAISON BERGER
proti komárům – vůně moře a dřeva 125 ml
Dárkový set obsahuje elegantní aroma difuzér ve tvaru krychle již 
naplněný 125 ml interiérového parfému Proti komárům – Vůně moře 
a dřeva a 8 kusů polymerových vonných tyčinek. Difuzér je oblíbený 
pro své repelentní účinky proti komárům, mouchám, mravencům či 
blechám. Váš byt navíc krásně provoní.
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Odšťavňovač ETA Fruto
ETA203290000

Odstředivý odšťavňovač ETA Fruto si okamžitě poradí s přípravou 
jakékoli šťávy za pomocí svých vysokých otáček. Dostatečný 
výkon odšťavňovače obstará spolehlivý motor o příkonu 500 W, 
jehož chod si přizpůsobíte díky 2 rychlostním stupňům odšťav-
ňování. 

Plnicí otvor o průměru 75 mm umožňuje vkládat velké kusy 
surovin. Nádoba na šťávu pojme až 1,2 l a nádoba na dužinu 
má objem 2,5 l. Automatické oddělení dřeně zajistí jemný nápoj 
bez nežádoucích pevných zbytků. 

Zátka s funkcí DripStop zabraňuje odkapávání. 
maximum šťávy. minimum námahy

Ventilátor stolní ETA Ringo
ETA060890000

Stolní ventilátor vhodný pro použití v domácnostech 
i na chatách v moderním a elegantním designu. Ventilátor o průměru 
26 cm je v celokovovém provedení, má vysoký vzdušný výkon, nízkou 
energetickou spotřebu a jednoduché ovládání 2 rychlostí foukání 
pro optimální nastavení. 

Vysoušeč vlasů ETA Svarovski
ETA532090010

Vysoušeč vlasů má nejen 3 stupně nastavení teploty 
a funkci studený vzduch, ale také funkci ionizace a bezpečnostní 
pojistku proti přehřátí. Délka přívodního kabelu je 1,8 m a příkon je 
2200 W. Součástí balení je designový náhrdelník s krystalem 
Swarovski. 

Skládací termokošík COOLBAG
Vynikající na pláž, pikniky, výlety i pro nakupování 
v horkém létě. Potraviny a nápoje uložené v uzavřeném 
termokošíku zůstávají vychlazené díky termoizolační 
vložce s aluminiovou fólií. 

Díky sklápěcí rukojeti je prázdný košík perfektně skladný. 

Pro zvýšení chladicího účinku používejte samostatně 
prodávané gelové chladiče COOLBAG. 

Vhodné i pro přenášení a uchování teplých pokrmů.

Jídlonosič FRESHBOX  bordeaux
V jídlonosiči FRESHBOX přenesete pohodlně svačinu 
nebo oběd do školy a do zaměstnání i občerstvení na 
pláž nebo na piknik. 

Díky termoizolační aluminiové vložce vydrží vše dlouho 
horké nebo studené. Pokrmy jsou uloženy ve třech 
kulatých dózách o objemu 1,5 l a mají vodotěsný 
uzávěr se silikonovým těsněním. 

Brašna je opatřena nastavitelným popruhem 
pro pohodlné přenášení.
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BĚŽNÁ CENA*

499 Kč

BĚŽNÁ CENA*
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Ledový čaj Citrus – zázvor 50 g
Pravé bílé čaje Shou Mei, Pai Mu Tan a Snow 
Buds (61 %), pravý zelený čaj Bancha, zázvor 
(6 %), citrónová tráva (4,6 %), květy pomeran-
čovníku, přírodní aroma
.…osvěžující kombinace citrónů a zázvoru.

Ledový čaj Jahoda – levandule 50 g
Jablka, šípek, jahody (5 %), bezinky, maliny, 
červená řepa, nana máta, květy levandule (1 %)
.…osvěžující chuť jahod, levandule a máty.

Ledový čaj Limeta - aloe 50 g
Pravý zelený čaj Sencha (78 %), plátky citrónu, 
meduňka, nana-máta, slunečnice, aroma 
limety (1,8 %), listy aloe (0,1 %)
.…svěží, lehce peprná chuť máty a limetky.
 

Sandále Toledo grey
Jsou vypracované z kůže, mají anatomicky tvarovanou stélku 
a protismykovou, lehkou a flexibilní podrážku. Díky zapínání na suchý zip 
jsou vhodné na jakoukoliv nohu. Jsou vynikající volbou, když hledáte 
úžasně pohodlnou obuv.

Pánské zdravotní pantofle mike black 
Vyrobeny ze 100% přírodní kůže. Mají anatomicky tvarovanou stélku 
pro maximální pohodlí chodidel. Díky dvěma kusům suchých zipů se 
snadno nastavuje požadované rozpětí v oblasti nártu a zajišťuje tak 
nohám větší komfort.

Džbán myDRINK
Nekonečně mnoho lahodných kombinací pro vaše letní osvěžení 
přináší džbán s víčkem a čtyřmi poháry myDRINK. Džbán o ideálním 
objemu 2,5 litru má vychytanou přepážku pro oddělené vyluhování 
ovoce, bylinek nebo zeleniny. Přepážka je odnímatelná, což 
usnadňuje čištění. Součástí jsou čtyři barevné poháry o objemu 
400 ml pro stylové servírování.

Tvořítko na hamburgery PRESTO
Díky šikovnému tvořítku PRESTO budou vaše hamburgery jeden 
jak druhý: dokonale kulaté, stejně vysoké a rovnoměrně propečené. 
Recept na originální hamburger z hovězího masa je součástí balení.

Barva: Oranžová, zelená

Na výletě s mary Poppins 
Hélene Druvert
Klasika mezi pohádkami ožívá na stránkách unikátně zpracované knihy. 
Netradiční ilustrace s výřezy budov, postav a předmětů využívají hru 
světla a stínu. Na výletě s Mary Poppins bude skvělým dárkem pro 
všechny, kteří milují neotřelé designové kousky a nevšední věci.

Odkaz Stiega Larssona: 
Po stopách vraždy Olofa Palmeho 
Jan Stocklassa
Deset let po smrti Stiega Larssona, autora slavné severské krimi série 
Milénium, se poprvé otevřel jeho osobní archiv. Novinář Jan Stocklassa 
objevil dvacet kartonových krabic s dokumenty vztahujícími se k neznámu 
projektu, jemuž se Larsson věnoval – šlo o důkladný výzkum a vyšetřování 
atentátu na známého švédského premiéra Olofa Palmeho.
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Vstupenka do kina za bezkonkurenční cenu!
1 vstupenka na jakýkoliv 2D film. 
PREMIERE CINEMAS OLOMOUC je díky použití nejnovějších technologii nejmodernějši 
multiplex na Moravě. Filmy zde můžete shlédnout nejen v revolučním formátu
prostorového zvuku Dolby ATMOS, ale zároveň na největším projekčním plátně 
v Olomouci a u vybraných filmů také v nejvyšším rozlišení obrazu 4K.
Premiere Cinemas – Filmy nás baví!
www.premierecinemas.cz

Pozn.: za příplatek 30 Kč 
lze vstupenku využít i na filmy 3D 
nebo Dolby Atmos.  
Příplatek zaplatíte na pokladně 
Premiere Cinemas Olomouc. 
Vstupenka nelze uplatnit na 
speciální projekce Premiere Ladies.

Aperol Spritz
Pokud nějaký drink přímo přivolává léto, je to právě 
Aperol Spritz. Sytá barva, výtečná chuť, osvěžující 
bublinky a šťavnatý pomeranč.

menu
Dejte si, na co máte chuť! Libovolný 15 cm sendvič bez extra přísad, 
0,4 l nápoj z postmixu a cookie dle vašeho výběru v restauraci Subway®.

Sendvič Kuře Teriyaki 
Ochutnejte 15 cm sendvič Kuře Teriyaki! Jeden z nejoblíbenějších 
sendvičů v restauraci Subway®. Extra přísady jsou za příplatek.

Cappuccino/ Latte 0,2 l 
Dejte si pauzu a vychutnejte si skvělou kávu 
(Cappuccino nebo Latte) v restauraci Subway® .
 

Obrázky produktů jsou ilustrační. Subway® je registrovaná ochranná známka společnosti Subway® IP Inc. © 2019 Subway® IP Inc.Obrázky produktů jsou ilustrační. Subway® je registrovaná ochranná známka společnosti Subway® IP Inc. © 2019 Subway® IP Inc.

Obrázky produktů jsou ilustrační. 
Subway® je registrovaná ochranná známka společnosti Subway® IP Inc. © 2019 Subway® IP Inc.

Nabídka

Nabídka

10

6999

49Kč

KčKč

Kč

jen

jenjen

jen

7

33

5bodů

bodybody

bodů+

++

+

BĚŽNÁ CENA*

40 Kč

BĚŽNÁ CENA*

95 Kč

BĚŽNÁ CENA*

137 Kč

BĚŽNÁ CENA*

110 Kč

75 %
sleva

27 %
sleva

28 %
sleva

55 %
sleva



1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

PARTNEŘI VĚRNOSTNÍHO PROGRAmU


