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Ponudba velja od 1.12. do 3.12.2017.

30%

POPUST
s SPAR plus
kartico

redna cena 7,69

379
SVEŽE SADJE
Popust se obračuna pri blagajni.
Ne velja za SPAR TO GO izdelke. Slika je simbolna.

SVINJSKO STEGNO
brez kosti, postrežno, slovenski dobavitelji,
1 kg

CE NE J E

50%

Otvoritvena ponudba velja v trgovini SPAR Lendava od 1. 12. do prodaje akcijskih zalog oz. najkasneje do 5. 12. 2017.
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Lendava

Še boljši za vas!

SPAROVA TRŽNICA VAS PRIČAKUJE
Kotiček s sadjem in zelenjavo
vas bo navdušil s pisano
ponudbo. Med pridelki
izberite svojega najljubšega in
uživajte v prednostih svežega
sadja in zelenjave na dosegu
roke.

ANITA
GUJTMAN
vodja trgovine
SPAR Lendava

Dobrodošli v naši
prenovljeni trgovini!
Trgovina SPAR je v Lendavi prisotna
že 14 let, zdaj pa vam v prenovljeni
trgovini ponujamo še več! V trgovini,
ki jo po novem krasi nov nadstrešek,
se boste lahko razveselili drugačne
razporeditve oddelkov, označenih
z dvojezičnimi napisi in moderne
opreme. V ospredju trgovine so sveži
oddelki, na čelu z bogato založenim
oddelkom sadja in zelenjave in
kozolcem s slovenskimi izdelki.
Posebno skrb namenjamo kakovosti in
sveži ponudbi, zato v naši prenovljeni
trgovini ne spreglejte:
pisane ponudbe sadja in zelenjave,
večkrat dnevno sveže pečenega
kruha in pekovskega peciva,
oddelka s svežim mesom in
mesnimi izdelki,
bogato založene ribarnice
s svežimi in zamrznjenimi izdelki,
specialitet na oddelku delikates,
priročnih in okusnih
pripravljenih jedi SPAR TO GO.
Vljudno vas vabimo na otvoritev
prenovljenega hipermarketa SPAR
Lendava, da se prepričate o naši
še bolj pestri ponudbi in novem
ambientu. Vsi zaposleni vam bomo
z veseljem pomagali z nasveti in
ustregli vsem vašim željam!

Maren Söke,
oddelek sadja in zelenjave

SVEŽE IN KAKOVOSTNO
Med bogato izbiro svežega
mesa in rib boste gotovo našli
navdih za pripravo okusnih
obrokov.
Marjan Lackovič,
oddelek mesa

MMM, DIŠI PO SVEŽEM KRUHU

Danijela Pücko,
oddelek kruha in peciva

OTVORITVENI PROGRAM

Za vas sproti pečemo drobno
pekovsko pecivo, po katerem
bo zadišalo že ob vstopu v
trgovino. Sledite omamnemu
vonju sveže pečenega kruha
in gotovo boste našli nekaj
zase.

DARILO OB OTVORITVI

8.00 - 18.00
nastop Dua Fantasy
merjenje krvnega tlaka in sladkorja v krvi
otroška likovna delavnica in animacija
maskota zajček Sparky z baloni in bonboni
brezplačne pokušine in razrez velike torte
predaja donacije vrtcu Lendava

KAVA
SPARCAFFE
mleta, 100 g

Pohitite, količina
je omejena!

NOVO PRI NAS - ponudba Tchibo
2

Dobrodošli pri nas! ponedeljek - sobota 8.00 - 20.00 nedelja 8.00 - 12.00

OTVORITVENA
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Velja v trgovini SPAR Lendava
od 1. 12. do prodaje akcijskih zalog
oz. najkasneje do 5. 12. 2017.

MATJAŽEV HLEBEC
beli ali temni,
postrežno, 1 kg
redna cena 2,09

145
CE NE J E

30%
SIR EMENTALEC
postrežno, 1 kg
redna cena 8,69

redna cena 0,65

521

048

CE NE J E

40%

CE NE J E

RADENSKA CLASSIC
1.5 l

26%
PRAŠEK
ZA PRANJE
PERILA FAKS
2 vrsti, 6 kg;
4 kg + 2 kg GRATIS,
60 pranj

redna cena 3,37

209
TOALETNI PAPIR
PALOMA EXCLUSIVE
dekor, dišeči, 3 slojni, 150 lističev, 10/1

CE NE J E

37%

1+1
GRATI S
cena za 1 kos 9,99
cena za 2 kosa

999
3

OTVORITVENA
PONUDBA

Velja v trgovini SPAR Lendava
od 1. 12. do prodaje akcijskih zalog
oz. najkasneje do 5. 12. 2017.

pralno
pri 60 °C

sušenje v
sušilnem stroju

BRISAČA
100% bombaž
velikost
cca 50 x 90 cm

velikost
cca 70 x 130 cm

redna cena 3,99

redna cena 7,99

s SPAR plus kartico

s SPAR plus kartico

199

399

CE NE J E

CE NE J E

50% 50%
A

TRDA TLA

A

ENERGIJSKI
RAZRED

SESALNIK
DIRT DEVIL DD 2620

A

IZPUST
PRAHU

• izredno učinkovit motor 800 W
• posoda za prah 2,2 l
• HEPA ﬁlter
• krtača za parket, nastavek za čiščenje
trdih tal
• lahek in enostaven za uporabo

D

PREPROGE

redna cena 119,90
s SPAR plus kartico

3990
CE NE J E

66%
www.spar.si

facebook.com/
sparmesto

twitter.com/
SparSlovenija

SPAR plus na
mobilnih telefonih

brezplačna info
telefonska številka

SPAR SLOVENIJA d.o.o.
Ljubljana, Letališka cesta 26

Cene so v EUR. Ugodnosti pri izdelkih, ki so označeni s SPAR plus, veljajo samo ob predložitvi SPAR plus kartice. Odstotek vračila na SPAR plus kartico se v primeru istočasnih promocij obračunava
od osnovne cene, zmanjšane za navedene promocije. Bonusi se med seboj ne seštevajo. Ob nakupu se obračuna višji bonus. Popusti pri izdelkih ali skupinah, označenih s SPAR plus kartico, se
med seboj ne seštevajo. Možen je nakup samo v količinah, primernih za gospodinjstva. Cene izdelkov, ki so predstavljeni z več slikami, veljajo za 1 kos, razen če ni navedeno drugače. Popusti veljajo
za označene izdelke. Spar bonusa ni mogoče koristiti pri nakupu naslednjih izdelkov: tobačnih izdelkov, revij, časopisov, povratne embalaže, vinjet, SPAR darilnih kartic, izdelkov blagovne znamke
Tchibo ter nakupu in polnjenju kartice Urbana. Od vključno 19.2.2014 ni možno uveljavljati nobenih popustov in SPAR plus bonusov v naslednjih kategorijah izdelkov: polnitve za mobilne telefone
(SPAR MOBIL, Mobi, Bob, Izi mobil, Simpl), SIM kartice mobilnih operaterjev, knjig, ki so v Sloveniji v prodaji manj kot 6 mesecev in darilni paketi Zvezdar, Selectbox in Selectcard. Prodaja
akcijskih artiklov poteka tudi v trgovinah, ki posameznih akcijskih artiklov nimajo v rednem asortimentu oz. novo odprtih trgovinah, ki teh artiklov še niso prodajale. Dekoracija na slikah ni vključena
v ceno izdelkov, ki so predstavljeni v katalogu. Za morebitne napake v tisku se vam opravičujemo. Sparov slovar ugodnih nakupov najdete na www.spar.si.

Ponudba izdelkov v letaku velja v trgovini SPAR Lendava.

MOŽNOST
PLAČILA
NA OBROKE
več na www.spar.si

