
Sbírejte body 
za nákupy a získejte 
skvělé slevy!

Zabodujte
se Šantovkou



 Podzim 2022 
a zima 2023
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Úplná pravidla jsou uveřejněna na www.santovka.cz. 
Pořadatelem akce je GALERIE ŠANTOVKA a.s., tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc

Za každých 500 Kč nákupu v jednom obchodě získá zákazník
1 bod (mimo Albert), seznam obchodů najdete na webových
stránkách www.santovka.cz.

Body zákazník získá v INFOSTÁNKU proti předložené účtence.
Účtenka nesmí být staršího data vydání než 1. 9. 2022.

Produkty je možné koupit za zvýhodněné ceny pouze  
s 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nebo 12 nasbíranými body.

V infostánku 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.

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.

Pravidla

Tak nakupujte,
sbírejte věrnostní

body, nalepte je 
do věrnostní karty  

a přijď te si pro 
své slevy za

věrnost.

Exkluzivní nabídka 
pro věrné zákazníky 
Galerie Šantovka

Nevíte si rady s dárky pro své nejbližší,  
nebo si chcete udělat prostě radost?  

Zapojte se do nového věrnostního programu  
Galerie Šantovka a získejte zajímavé produkty  
se slevou až 65 %!

Akce trvá od 15. 10. 2022 do 28. 2. 2023 nebo do vyčerpání zásob jednotlivých produktů  
ve věrnostním programu podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.

Zabodujte  
se Šantovkou  
a získejte slevu až 65 %!
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DÁMSKÁ ZIMNÍ BUNDA 
MEATFLY ARTEMIS PARKA 
Lemon
Kombinace prodlouženého střihu  
a hřejivého kožíšku uvnitř bundy dělá 
z Artemis ideální streetovku na zimu. 

PÁNSKÁ ZIMNÍ BUNDA MEATFLY LARS PARKA
Brown Sugar/Midnight Navy
Klasická pánská parka v prodlouženém střihu s hřejivým kožíškem 
tě spolehlivě během chladných dnů udrží v teple.

DÁMSKÁ ZIMNÍ BUNDA
MEATFLY BETH PARKA 
Grey
Beth je stylová dámská parka, 
kterou využiješ jak ve městě, tak 
na procházkách v přírodě.

SLEVA

40 %

BĚŽNÁ CENA*

3699 Kč

Nyní

2219 Kč

+7 bodů

SLEVA

40 %

BĚŽNÁ CENA*

3699 Kč

Nyní

2219 Kč

+7 bodů

SLEVA

40 %

BĚŽNÁ CENA*

3999 Kč

Nyní

2399 Kč
+7 bodů
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BATOH HANNAH PROTECTOR 20
Batoh Hannah Protector 20 je jednokomorový volnočasový batoh vyro-
bený z recyklovaných 12 PET lahví, který využiješ jak na cesty, tak do 
města. Velmi dobře poslouží i jako příruční zavazadlo do letadla. Má flee-
covou kapsu na mobil a vypolstrovanou kapsu na notebook, takže  v něm 
tvá elektronika bude jako v bavlnce.  Batoh je pohodlný a skvěle sedí na 
těle díky propracovanému zádovému systému, polstrovaným ramenním 
popruhům. Uvnitř se nachází kapsa s organizérem. Na bocích najdeme 
jednu malou kapsičku na zip na drobnosti a druhou, volně přístupnou na 
lahev. Mimo klasického horního madla, najdeš na batohu ještě jedno na 
boku. Po uchycení ramenních popruhů k zádům batohu, ho můžeš nosit 
jako kufr.

SKI AREÁL KOPŘIVNÁ
Moderní lyžařský resort  přímo pod Pradědem s vyhřívanou 
6-ti sedačkovou lanovkou s bublinou. Vždy skvěle upravenými 
sjezdovkami a zázemím, které je alpským standardem. To vše 
a mnohem více najdete v horském Resortu Kopřivná v Malé 
Morávce.

Sleva 50 % platí při odevzdání voucheru na pokladně Skiareálu 
Kopřivná. Sleva neplatí při zakoupení skipasů na e-shopu.

www.koprivna.cz

DETEKTOR LŽI
Získejte od svých protivníků ty nejzáhadnější a nejpřekvapivější informace díky tomuto detektoru lži! 
Vyberte kartu a položte hráči podle svého výběru otázku. Barevné žárovky vám řeknou, zda hráč říká 
pravdu nebo ne. Buďte opatrní, pokud stroj detekuje lež, hráč přijde o život. Poslední hráč s největším 
počtem životních karet vyhrává hru! Obsahuje 1 detektor lži, 1 náhlavní soupravu a 500 herních karet. 
Od 2 do 8 hráčů.

SLEVA

50 %
SLEVA

47 %

BĚŽNÁ CENA*

1490 Kč

Nyní

789 Kč

+6 bodů

BĚŽNÁ CENA*

999 Kč

SLEVA

40 %
Nyní

599 Kč

+6 bodů

SLEVA 50 % NA JEDNODENNÍ 

SKIPASS PRO DOSPĚLÉHO

+6 bodů

SLEVA 50 % NA JEDNODENNÍ 

DĚTSKÝ SKIPASS

+6 bodů
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BUNDA HANNAH GAROW
Bunda Hannah Garow je určena pro lyžaře, který ocení sty-
lový moderní vzhled a bundu tak bude moci využít i mimo 
svahy. Membránový materiál Resstex s vodním sloupcem 
10 000 mm s DWR úpravou doplňuje izolační výplň Duratherm 
Classic. Centrální zip a zip na hrudní kapse jsou voděodolné, 
jsou kryté légou. Rukávová kapsa na skipas s voděodolným 
zipem, elastické rukávové manžety, sněhový límec v pase, či 
systém vnitřních kapes jsou samozřejmostí. Během jarního  
lyžování uživatel ocení boční odvětrání. Díky střihu regular 
sedí všem lyžařům. 

BUNDA HANNAH MEGIE
Výjimečný střih a promyšlené prvky na vás čekají u lyžařské 
bundy Hannah Megie. Svrchní materiál Resstex 10 000 s DRW 
úpravou a výplň Duratherm Classic vynikají výbornými izolač-
ními vlastnostmi. Bunda obsahuje všechny potřebné lyžařské 
atributy – sněhový límec v pase, elastické manžety v rukávech, 
rukávovou kapsu na skipas. Boční rozparek na zip dosahuje až 
k podpaží. Uživatelský komfort dotváří i anatomicky tvarované 
rukávy zakončené stahováním patkou se suchým zipem a mož-
nost regulace v zadní části kapuce a v dolním lemu bundy.  K 
této lyžařské bundě lze zakoupit do kompletu kalhoty HANNAH 
AWAKE II ve stejných parametrech a materiálech.

SPACÍ PYTEL HANNAH SCOUT 120
Lehký spací pytel Scout 120 s minimálním objem po sbalení, použití jaro, léto, 
výplň mikrovlákno Micro-tec Ultra, jednovrstvá konstrukce, anatomický střih, 
uzavřená tvarovaná kapuce, jednou rukou ovladatelné stahování kapuce, vnitř-
ní zateplovací límec s regulací, obousměrný zip krytý légou, vyztužená léga proti 
zadrhávání zipu, pojistka proti samovolnému rozepínání zipu, poutka na zavěšení, 
vnitřní kapsa, kompresní obal.

ČEPICE HANNAH TIBEK UNI
Městská čepice Hannah Tibek UNI je 
skvělou volbou k zimním kabátům či 
městským bundám. Dobře drží na hlavě 
díky pevnějšímu lemu.  Everyday deko-
race na přední straně ještě více podtrh-
ne design čepice. K dostání v barvách 
pro muže i ženy.

SLEVA

40 %

BĚŽNÁ CENA*

3690 Kč

Nyní

2219 Kč

+7 bodů

SLEVA

40 %

BĚŽNÁ CENA*

4490 Kč

Nyní

2699 Kč

+7 bodů

SLEVA

58 %

BĚŽNÁ CENA*

349 Kč

Nyní

148 Kč

+8 bodů

SLEVA

44 %

BĚŽNÁ CENA*

2490 Kč

Nyní

1399 Kč

+5 bodů
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KOUZELNÉ ČTENÍ – KNIHA NAŠE TRADICE
Jaké jsou svátky a tradice typické pro náš národ? Kdy se daný svátek 
slaví, jaké jsou důvody jeho slavení a co je pro něj typické? Dětská 
kniha Naše tradice z edice Kouzlené čtení přehledně představuje 
jednotlivé svátky tak, jak jde kalendářní rok, a nejen dětem poutavou 
formou přibližuje pestrou paletu lidových zvyků a obyčejů.
UPOZORNĚNÍ - NEFUNGUJE SAMOSTATNĚ BEZ ALBI TUŽKY!

MLÁĎATA - OBJEVUJ SVĚT
Zážitkový a vzdělávací encyklopedický box plný knih se sadou 
na odlévání stop. Nádherná encyklopedie plná fotografií rozto-
milých mláďat a zajímavosti z jejich života. Sešit aktivit s hádan-
kami a samolepkami. Plakát s ještě více fotkami a údaji o mlá-
ďatech. Součástí je i sada pro malé zoology na odlévání stop ze 
sádry (forma se stopami - pštros, medvěd, ještěrka a orangutan, 
sádra, barvy a brožurka s návodem). Naučíte se také poznávat 
a odlévat stopy v naší přírodě. Navíc - dětská vstupenka do ZOO 
Liberec ZDARMA. 

HŘEJIVÁ LAMA BÍLÁ S ČELENKOU
Hřejiví plyšáčci Warmies od Albi jsou šikovní kamarádi, kteří dokáží 
zahřát každou postýlku. Navíc se můžete nechat unášet krásnou 
vůní levandule přímo z Francie, která má uklidňující účinky. Tu mají 
plyšáci v bříškách spolu se 100% přírodní náplní z prosa a lněných 
semínek.
Vy je tak můžete nahřát v mikrovlnce při chladných zimních ve-
čerech nebo zchladit v ledničce pro horké letní noci. Warmies 
plyšáky stačí nahřát 1,5 minuty v mikrovlnné troubě (při výkonu 
600-1000 W) a zvířátka vydrží až 2 hodiny hřát! V případě, že byste 
chtěli ochladit, vložte plyšáka do ledničky.
Váha: cca 750 gramů.
Hřejivá zvířátka jsou vhodná pro děti od 3 let.

KVÍDO - ÚNIKOVKA GOLEM
Nacházíte se v tajné pracovně rabiho Löwa jako jeho pomocníci. 
Vytvořili jste postavu Golema, který vám má pomáhat v Židovském 
městě pražském, ale nevíte, jak jej oživit. Potřebujete vytvořit tajupl-
ný šém, který jej přivede k životu… Děti se v této dobrodružné stolní 
únikové hře vydají po stopách Golema do deseti různých místností. 
Zde budou plnit netradiční úkoly a hádanky, odhalovat skrytá  
tajemství a indicie, které jim napoví, jak dál v příběhu pokračovat. 
Hra rozvíjí dedukci  a logické uvažování. Mimo jiné si s ní děti procvičí 
čtení s porozuměním a řešení netradičních úkolů.

SLEVA

41 %

BĚŽNÁ CENA*

899 Kč

Nyní

527 Kč

+8 bodů

SLEVA

46 %

BĚŽNÁ CENA*

499 Kč

Nyní

268 Kč

+7 bodů

SLEVA

47 %

BĚŽNÁ CENA*

599 Kč

Nyní

319 Kč

+7 bodů

SLEVA

45 %

BĚŽNÁ CENA*

449 Kč

Nyní

249 Kč

+8 bodů
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KUSMI TEA ORGANIC 
GREEN GINGER LEMON 
25 sáčků ind.bal
Dopřejte si pohodu a vychutnejte si sáčkový čaj Kusmi Tea čaj 
Green Ginger Lemon z oblíbené řady Flavoured Teas. Uzavíratelná 
dóza ukrývá 25 sáčků tohoto lahodného čaje. 

BRITA FILTRAČNÍ KONVICE 
MARELLA COOL MEMO MODRÁ

VODNÍ FILTRY BRITA MAXTRA+HARD WATER EXPERT, 4 ks

KUSMI TEA BIO 
SYPANÝ ZELENÝ 
ČAJ S MÁTOU A OKURKOU
Kovová dóza 100 g
Vychutnejte si nejnovější čajovou recepturu od Kusmi Tea. 
Moderní a osvěžující organický zelený čaj s příchutí máty 
a okurky. 100 g sypaného organického čaje v krásné uza-
víratelné dóze.

MEGAPLACATKA – PRVNÍ POMOC
Vybavte se na výlet pořádnou placatkou. A to opravdu pořádnou! V necelých 
2 litrech najdete spoustu sil pokračovatve výšlapu i spolu se svými přáteli. 
Megaplacatky oceníte v horách i při toulkách městem.  A stejně tak nad mega-
placatkou a jejím lahodným obsahem zajásají radostně i vaši parťáci.
Objem: 1800 ml

Moderní a stylová konvice využívá filtr Brita Maxtra+ Pure Per-
formace. Konvici můžete mít připravenou na stole, nebo ji umístit 
do dveří ledničky, kam perfektně pasuje. Digitální ukazatel Brita 
Memo za vás ohlídá datum optimální výměny filtru.
Jemné síto uvnitř filtru zachytí hrubé částice a organické ne-
čistoty. Filtrační směs uvnitř filtru tvoří iontoměnič v podobě 
pryskyřice a mikročástic aktivního uhlí, vyrobené ze skořápek 
kokosových ořechů.
Pryskyřice redukuje uhličitanovou tvrdost vody (vodní kámen) 
a absorbuje těžké kovy (olovo, měď) a aktivní uhlí redukuje při 
kontaktu s vodou látky negativně ovlivňující chuť a vůni, přede-
vším chlór a pesticidy. Extra jemná mřížka na spodní straně filtru 
zabraňuje případnému uvolnění drobných částic filtrační směsi 
do již přefiltrované vody.
Celkový objem: 2,4 l
Objem přefiltrované vody: 1,4 l

Čistší, chutnější a svěží voda bez vodního kamene až na 
16 týdnů. Jeden filtr Brita Maxtra+ Hard Water Expert je určený 
na přefiltrování 150 litrů vody nebo na 4 týdny používání - podle 
toho, která z podmínek uplyne dříve. S balením 4 filtrů tak bu-
dete mít čistou, chutnou a svěží čerstvě přefiltrovanou vodu 
bez vodního kamene až na 16 týdnů nebo až na 600 litrů vody. 
Pasuje do všech konvic BRITA.

SLEVA

51 %

BĚŽNÁ CENA*

565 Kč

Nyní

279 Kč

+6 bodů

SLEVA

44 %

BĚŽNÁ CENA*

499 Kč

Nyní

279 Kč

+7 bodů

SLEVA

57 %

BĚŽNÁ CENA*

390 Kč

Nyní

169 Kč

+6 bodů

SLEVA

46 %

BĚŽNÁ CENA*

795 Kč

Nyní

429 Kč

+6 bodů

BĚŽNÁ CENA*

495 Kč

Nyní

239 Kč

+6 bodů

SLEVA

65 %
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KILNER 
Dávkovač tekutého mýdla a krému
Dávkovač můžete použít nejen do koupelny na mýdlo 
a krém, ale také v kuchyni na přípravek na mytí nádobí. 
Objem 0,5 l.

CERERIA MOLLÁ AROMA DIFUZÉR AMBER & SANDALWOOD, 100 ml SONICKÝ KARTÁČEK ETA SONETIC 170790000
S technologií MOVE+ a microBUBBLES šetrně čistí zuby až 31 000 pohyby/min. 
V balení na vás čekají 3 kartáčky, které díky UV sanitizéru zůstanou hygienicky 
čisté. UV světlo kartáčky po každém použití dezinfikuje a zničí až 99,9 % bakterií. 
Kartáček je samozřejmě voděodolný. ETA na tento produkt navíc poskytuje 
bezplatnou prodlouženou záruku 3 roky na akumulátor.

Luxusní dárkové balení představuje stylový dárek pro náročné. Difuzér je 
dodáván s 12 přírodními ratanovými tyčinkami a flakón, je přednaplněný 
100 ml prémiové originální vůně Amber & Sandalwood z dílny rodinné 
manufaktury Cereria Mollá, která již více než 120 let v městečku Albaida 
nedaleko Valencie vyrábí veškeré produkty tradičním způsobem.
Výrazná, kořeněná vůně, ze které na vás dýchne svěžest citrusových 
lístků doprovázená výraznou vůní santalového dřeva s nasládlým aroma 
bílého pižma a ambry s lehkým dotykem dřevitých tónů.
Až 8 týdnů vůně, intenzitu provonění ovlivníte počtem použitých tyčinek. 
Pro intenzivnější provonění můžete tyčinky 1x týdně otáčet. 

SLEVA

44 %

BĚŽNÁ CENA*

1599 Kč

Nyní

899 Kč

+9 bodů

SLEVA

59 %

BĚŽNÁ CENA*

699 Kč

Nyní

289 Kč

+6 bodů

SLEVA

65 %

BĚŽNÁ CENA*

429 Kč

Nyní

149 Kč

+6 bodů



SBOHEM, MÁ RŮŽOVÁ ZAHRADO 
Dr. Pepperco
Na počátku dvacátého století Hanako odjíždí do Anglie, aby si splnila svůj sen stát se spi-
sovatelkou. Věci ale zdaleka nejdou podle jejích představ, a tak vezme za vděk prací osobní 
služebné u šlechtičny Alice Douglasové. Ta na ni má však záhy velmi neobvyklou prosbu: po-
žádá Hanako, aby ji zabila. Zatímco se Hanako snaží přijít tomuto šokujícímu přání na kloub, 
jejich vztah přerůstá v něco daleko hlubšího, než by bylo mezi služebnou a její paní obvyklé…

1716

ULTIMÁTUM 
T. J. Newman
Pilot amerických aerolinií Coastal Airways, Bill Hoffman, letí z Los Angeles do New Yorku 
se 144 cestujícími na palubě. Krátce po startu dostane zprávu, že jeho žena Carrie a jejich 
dvě děti byly uneseny. Bill si teď musí vybrat – buď s letadlem narazí do vytyčeného cíle 
ve Washingtonu, D.C., nebo jeho rodina zemře. 

PLANOUCÍ OBLAKA: NEBE VE TVÝCH BARVÁCH 
Gabriella Santos de Lima
Láska? Ne, díky. Letuška Olivia sní místo romantického vztahu spíš o studiu matematiky a inte-
lektuální atmosféře Oxfordu. Její život se však od základu změní, když potká zdánlivě arogant-
ního Nicka, kterému se zřejmě nedokáže vyhnout. Tenhle nový pilot a lamač dívčích srdcí totiž 
jako na potvoru pracuje pro stejné aerolinky. A pod svou silnou fasádou překvapivě skrývá 
duši umělce. Svůj sen musel ale bohužel opustit, aby naplnil očekávání svých rodičů. Olivia 
a Nick stanou před rozhodnutím, zda zariskovat a vpustit druhého do svého srdce…

ZVÍŘECÍ KÁMOŠI 
Sophie Corrigan
I zvířata mají své nejlepší kamarády! Poznejte je v tomto pokračování knížky Nehodná 
zvířátka. Mají kamarády, kteří při nich stojí v dobrém i zlém a pomáhají se všemi těmi 
normálními věcmi, se kterými by pomáhat měli. Zvířecí království je plné podivných 
dvojic, jež dokazují, že ve dvou se to lépe táhne! Třeba kojot s jezevcem, volavka s bu-
volem nebo žába se sklípkanem. Tato vtipná a poučná knížka je skvělým způsobem, 
jak dětem ukázat zajímavá fakta o přírodě.

SLEVA

65 %

BĚŽNÁ CENA*

399 Kč

Nyní

139 Kč

+6 bodů

SLEVA

65 %

BĚŽNÁ CENA*

199 Kč

Nyní

70 Kč

+6 bodů
SLEVA

65 %

BĚŽNÁ CENA*

399 Kč

Nyní

139 Kč

+6 bodů

SLEVA

65 %

BĚŽNÁ CENA*

399 Kč

Nyní

199 Kč

+6 bodů
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VOUCHER 
NA KYTICI ŘEZANÝCH KVĚTIN 
V HODNOTĚ 500 Kč 
Voucher na řezanou kytici dle vlastního vý-
běru v  hodnotě 500 Kč. Nechte si uvázat 
krásnou řezanou kytici pro někoho k naro-
zeninám, výročí, svátku nebo jen tak. 

www.florcentrum.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, Premiere Extra a Premiere VIP.

DÁRKOVÝ POUKAZ V HODNOTĚ 500 KČ
Vaříme zdravě a podporujeme zdravý životní styl. Víme, že je to široký pojem, ale 
chceme, aby u nás byl spokojený každý, komu záleží na tom, co jí. Na své si přijdou  
především všichni, kdo se stravují bez lepku, laktózy či cukru, vyznavači low 
carb stravování a v neposlední řadě i vegetariáni. Jídla připravujeme s důvtipem 
a respektujeme sezónní i lokální nabídku místních farmářů a dodavatelů.
Voucher do bistra Helen v hodnotě 500 Kč můžete uplatnit kdykoliv do 31. 3. 2023. 

Více informací na www.helen.cz.

SLEVA

40 %

VSTUPENKA DO KINA 
ZA BEZKONKURENČNÍ CENU
1 vstupenka na jakýkoliv 2D film. 
PREMIERE CINEMAS OLOMOUC je první volbou pro všechny, kteří 
dychtí po dokonalém filmovém zážitku. Díky použití nejmodernějších 
technologií zde můžete shlédnout filmy v dokonalém rozlišení 4K 
a zároveň v objetí dechberoucího prostorového zvuku Dolby Atmos. 
Největší sál multikina je navíc vybaven stříbrným plátnem Harkness 
Spectral 240 o rozměrech 19 x 8 metrů a je tak největším v Olomouci. 
Premiere Cinemas – Filmy nás baví.

Vstupenka platí do 31. 3. 2023
www.premierecinemas.cz

SLEVA

46 %

BĚŽNÁ CENA*

500 Kč

Nyní

339 Kč

+6 bodů

BĚŽNÁ CENA*

500 Kč

Nyní

299 Kč

+10 bodů
SLEVA

32 %

BĚŽNÁ CENA*

185 Kč

Nyní

99 Kč

+8 bodů
Uplatnění 
pouze do 

31. 1. 2023!
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JEDNA HODINA BOWLINGU  
& PIZZA DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU
(mimo pizzy Lobster Frutti di Mare) 

Časové pásmo uplatnění: kdykoliv v otevírací době BOWLAND. Bowling center je moderní 
bowlingové centrum s 18 profesionálními drahami a nejmodernějším softwarem na trhu. 
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. 

DÁRKOVÝ VOUCHER V HODNOTĚ 500 Kč
LOBSTER Family restaurant – to je příjemné prostředí, skvělé jídlo  
z poctivých surovin a dobré pití. Rodinná restaurace, kde vám bude  
chutnat, kde se budete cítit dobře a do které se budete rádi vracet. 
Voucher do LOBSTER Family restaurant v hodnotě 500 Kč můžete 
uplatnit kdykoliv do 31. 3. 2023. 

Více informací na www.lobster-restaurant.cz.

SLEVA 50 % NA VSTUPENKU
DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU 
Voucher na slevu 50 % na vstupenku pro jednu osobu dle vlastního 
výběru. Sleva se nevztahuje na představení Moravského divadla a na 
představení pořádaná třetí stranou. Kapacita zlevněných vstupenek na 
jednotlivá představení je omezena. 

Kompletní program najdete na www.divadlonasantovce.cz 
Voucher platí do 31. 3. 2023.

KUPON NA KFC 
3ks Hot Wings , malé hranolky a bezedný nápoj.
Kupon uplatněte na pokladně provozovny KFC. 

Platnost: do 31. 3. 2023

Více informací na  
www.bowland-center.cz.

BĚŽNÁ CENA*

659 Kč

Nyní

359 Kč
+8 bodů

BĚŽNÁ CENA*

133 Kč

Nyní

109 Kč

+2 body

BĚŽNÁ CENA*

500 Kč

Nyní

299 Kč
+12 bodů

SLEVA

40 %

SLEVA

46 %

SLEVA

18 %

SLEVA

50 %

+6 bodů



RUČNÍ MYTÍ ELEGANCE (cca 2,5 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

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

Pouze do 31. 12. 2022. Uplatnění do 31. 1. 2023!

SLEVA

44 %

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

40%
 SLEVAMEGA GLASS HYDROFOBNÍ POVLAK NA SKLO 

2322

Dopřejte si bezpečnou jízdu s tzv. „Tekutými stěrači“ od inovativní značky 
keramických povlaků KRYTEX ™. Vysoké hydrofobní vlastnosti vám zaručí 
nejen během jízdy silnou odpudivost vody a skvělé odvádění nečistot jako 
je prach, hmyz, mastnotu a další běžnou špínu, která se usazuje na oknech. 

Vlastnosti:
• chrání sklo před deštěm, špínou, námrazou
• snižuje kondenzaci až o 65 %
• snižuje znečištění a usnadňuje čištění povrchu 
• až 10 krát snižuje použití kapaliny do ostřikovače
• až 5 krát prodlužuje životnost stěračů předního skla
• zvyšuje viditelnost při jízdě během špatných 
 povětrnostních podmínek
(Luxusní limuzíny + 10 %, SUV, MPV + 20 %, VAN + 30 % z běžné ceny programu)

Naše technologie jsou technologiemi budoucnosti. Naše nápady jsou nápady 
pro vaše pohodlí a bezpečí. Značka KRYTEX™ byla vytvořena v roce 2014 
a v té době byl vyvinut hydrofobní povlak na sklo. 
Filozofií značky je od samého začátku nejvyšší kvalita a stabilita, proto se značka 
KRYTEX™ prosazuje nejen v automobilovém průmyslu, ale i v oblasti motocyklů, 
leteckého průmyslu, lodní dopravy, oděvů, elektronických dotykových zařízení 
a stavebnictví.
Všechny uvedené sféry se týkají mnoha oblastí lidského života, všechny se točí 
kolem potřeby bezpečí – jedné ze základních potřeb lidstva. Výrobky společnosti 
KRYTEX™ jsou určeny na ochranu a prodloužení životnosti různých produktů, 
a díky tomu činí lidský svět o něco čistějším a hezčím.

Pouze do 31. 12. 2022. Uplatnění do 31. 1. 2023!

BĚŽNÁ CENA*

1980 Kč

Nyní

1099 Kč

+10 bodů

BĚŽNÁ CENA*

1890 Kč

Nyní

1139 Kč

+6 bodů

Tip na 
Vánoční 
dárek!



Partneři věrnostního programu:

santovka.cz
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