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PŘÍMO NA STANICI METRO B.
Parkování přímo u obchodního centra!

Kudy k nám
AUTEM směr od Zličína: Po ulici NA RADOSTI severovýchodně, poté pokračovat po PLZEŇSKÉ. Z PLZEŇSKÉ odbočit
do ulice JEREMIÁŠOVA. Po zhruba 4 km odbočit do ulice
MUKAŘOVSKÉHO a po cca 500 m do ulice ARCHEOLOGICKÁ.

Lužiny

AUTEM směr od Kladna (2 varianty):
varinata 1. Po D7 a výjezd na sjezdu č. 21 směr Praha – Stodůlky. Pokračovat po ulici PONCAROVA a po cca 2,5 km odbočit
do ulice JEREMIÁŠOVA, poté stejně jako u cesty od Zličína
Varianta 2. silnice č. 61 a poté nájezd na D6/E48. Po cca
11 km nájezd na Pražský okruh (D0) a výjezd na sjezdu č. 21,
poté stejně jako u předchozí variany

Píškova

AUTOBUSEM: Linkou 142 a 184
METREM: Metro B, stanice Lužiny

Otevírací doba

Kontaktní údaje
OC LUŽINY s.r.o.,
Archeologická 2256/1, 155 00 Praha 5
251 556 580, info@ocluziny.cz

Obchody PO - NE 9:00 - 20:00
Billa

PO - SO 7:00 - 22:00

Pasáž

PO-NE Nonstop

NE 8:00 - 22:00

www.ocluziny.cz
www.facebook.com/ocluziny.cz

Otevírací doba se může u některých nájemců lišit. Přesnou
provozní dobu jednotlivých obchodů na detailu jednotky.
2

Vážení čtenáři,
dovolte, abych vám popřál krásné prožití nejhezčího období v roce. Jaro
je plné překvapení a v tomto duchu bych vám chtěl odhalit několik nových
změn v Obchodním centru Lužiny.
Jsem velmi rád, že došlo za poslední dobu k několika změnám v Obchodním
centru Lužiny. Otevřeli jsme novou prodejnu se zdravou výživou pod značkou
Herba, kde najdete spoustu zdravých tipů pro váš život, a kde na vás dýchne
klidná a příjemná atmosféra. Další velmi zajímavou novinkou bude otevření
nové prodejny obuvy pod značkou Deichmann. Věřím, že oceníte tuto novou
prodejnu, která zde chyběla a dále věřím, že vaše nákupy budou i díky této
prodejně velmi příjemné.
Ondřej Stromajer
Manager centra

Nově také spouštíme rady a tipy na sociální síti Instagram, kde nás můžete
nově sledovat. Přeji vám, aby se vám novinky v našem centru líbily a aby jste
se velmi příjemně cítili při nakupování nebo zařizování jakýchkoliv služeb,
které naše centrum nabízí.

Parkování
PARKOVÁNÍ 7 DNÍ V TÝDNU
7:00 – 20:00 2 hodiny ZDARMA
Každá další započatá hodina: 40,- Kč
20:00 – 7:00 20,- Kč na hodinu
Ztráta parkovacího lístku: 1.000,- Kč
Parkoviště, prosím, opusťte do 20 minut po zaplacení.

30.3.2018 pátek – svátek

9:00 – 19:00

31.3.2018 sobota

9:00 – 20:00

1.4.2018

neděle

9:00 – 20:00

2.4.2018

pondělí – svátek
9:00 – 19:00
dle zákona č. 223/2016 Sb.

*OC Lužiny si vyhrazuje právo změnit otevírací dobu
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NEPŘEHLÉDNĚTE

Velikonoční otevírací doba

Divadélka pro děti
Obchodní centrum Lužiny myslí i na ty nejmenší návštěvníky. Každou neděli od 11.00 probíhá na pasáži
centra v 3. NP divadelní představení, které trvá cca 50 minut. Jednotlivá představení zajišťuje 14 ověřených
a profesionálních divadelních souborů. Věková kategorie dětský diváků je 3-9 let.

A
M
R
Z DA
divadélko
pro děti

Každou neděli
3. patro

11:00 hod.
01.04.2018

Myška Eliška

O marnivé slepičce

08.04.2018

Eva a Jan

Ahoj, světe!

15.04.2018

Divadlo Prima den

Kosprd a Telecí

22.04.2018

Divadlo matky Vackové

Sůl nad zlato

29.04.2018

Divadlo ŠUS

Kluk nebo holka

06.05.2018

Divadlo na houpačkách

Z pohádky do pohádky

13.05.2018

Divadlo Bořivoj

Táta, máma a já aneb O Palečkovi

20.05.2018

Divadelní společnost Kejklíř

Můj medvěd Flóra

27.05.2018

Divadlo Martin Matějka

Dlouhý, široký, bystrozraký

03.06.2018

Divadlo Dokola

Princezna na hrášku

10.06.2018

Bářino toulavé divadlo

O statečné Margitce

17.06.2018

Divadýlko z pytlíčku

Prasečí slečinky

24.06.2018

Divadlo Prima den

Co se vaří

01.07.2018

Divadlo Martin Matějka

Pohádka o žabácích

08.07.2018

Eva a Jan

Princezna Zpěvanka

15.07.2018

Divadlo Zuzany Fricové

Jak Kašpárek vysvobodil princeznu

22.07.2018

Divadýlko z pytlíčku

O princezně Mlsalce

29.07.2018

Romaneto

Indiánská pohádka

05.08.2018

Divadlo Matěje Kopeckého

Medvídek Ťupínek

12.08.2018

Divadlo Rolnička

Dračí pohádky

19.08.2018

Dřevěné divadlo

O Palečkovi

26.08.2018

Divadlo Dokola

Čert a Káča
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Děti, soutěžete s námi...
Najděte 10 rozdílů a jednu hrubou chybu!

Pomozte najít cestu...
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LÍČENÍ S AVONEM
1. nadzemní podlaží

31.05.2018
03.09.2018
05.12.2018
11.12.2018
Dámy, přijďte se poradit
o aktuálních trendech.
Zdarma: katalogy,
poradenství, líčení
a vzorky
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JARNÍ

BAZÁREK S DĚTSKÝM OBLEČENÍM
0-10 LET

19.4.2018

Milé maminky,
rostou vaše
děti také
jako z vody?

14:00-17:00

PODZIMNÍ

BAZÁREK S DĚTSKÝM OBLEČENÍM
0-10 LET

11.9.2018

Milé maminky,
rostou vaše
děti také
jako z vody?

14:00-17:00

Tak přijďte nakoupit od jiných maminek hezké oblečení za rozumné ceny!
Prodej oblečení na bazárku bez předchozí registrace a zaplacení registračního poplatku není povolen!
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Další velmi zajímavou novinkou bude otevření nové prodejny obuvy
pod značkou Deichmann. Věřím, že oceníte tuto novou prodejnu,
která zde chyběla...
Ondřej Stromajer, Manager OC Lužiny

SOUTĚŽ O SMARTPHONE
V Euronics soutěžíme každý týden o smartphone!
Nakup u nás jakýkoliv smartphone a získej druhý jako
dárek!
Vybírat můžeš z Apple iPhone SE, Huawei P10 nebo
Samsung Galaxy S7 v hodnotě až 10 000 Kč.
Jak získat druhý smartphone?
1. Nakupte v prodejně Euronics nebo na
www.euronics.cz jakýkoliv smartphone
2. Zaregistrujte svůj nákup na darky.euronics.cz
3. Každý týden losujeme výherce jednoho z nabízených
smartphonů
Akce je platná do 29. 7. 2018. Více informací na prodejně nebo na www.euronics.cz
KONTAKTY
OC Lužiny, přízemí
prahaluziny@euronics.cz
tel:(+420) 577 055 797
www.euronics.cz
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Vyhrát jackpot zadarmo?…
Jak se zpívá v jedné české písni:“nejlepší věci jsou zadarmo“. Jenže ruku na srdce, kdo vám dnes něco zadarmo
dá. U FORTUNY můžete „zadara“ v soutěži Megatrefa získat
jackpot, jehož výše je ve statisících! Jak na to? Stačí jen
dojít na pobočku Fortuny, založit si členství (pokud ho ještě
nemáte) a zkusit soutěž MEGATREFA: tipování šesti přesných výsledků fotbalových zápasů. Tipování je bezplatné,
ale výhry jsou skutečné peníze! Anebo zkuste naše číselné
loterie nebo sázku na některý z více než desetitisíců zápasů, co nabízíme: vsadit si třeba na MS v hokeji či ve fotbale
nebylo nikdy lehčí.
Pobočku s vašimi výhrami najdete v prvním patře u eskalátorů!
KONTAKTY
OC Lužiny, 2. podlaží,
obchod 56
facebook.com/iFortuna.cz
www.ifortuna.cz

Svět krásy AVON
Dlouhou dobu AVON inspiroval ženy. Teď ženy inspirují AVON. Chceme, aby se všechny ženy cítily sebejisté
a krásné. AVON bojuje nejen proti vráskám, ale také
proti rakovině prsu.
NABÍDKA: Vybrané vůně a krémy s 50% SLEVOU. Nové
trendy kabelky, hodinky, šperky, šátky, legíny

Slevy až 80%!

(Platnost 1.3.- 4.7.2018).
Zveme Vás na Avon akci s líčením ZDARMA! Ve čtvrtek
31.5. budeme opět pro Vás v přízemí od 14 do 18 hodin
v DEN narozenin OC Lužiny!

KONTAKTY
OC Lužiny, stánek v přízemí
Lenka Hyrmanová
tel.: +420 603 804 746
www.avonbook.cz
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Plavky 2018
Léto se kvapem blíží a vy si lámete hlavu, které plavky si pořídit. Naše doporučení je jasné, plavky TIMO.
Dezén plavek Sporty Stripes je nádherný barevností
a má perfektně propracovaný střih.
Plavková podprsenka je ve střihu BeautyBra, což je
perfektní střih pro střední a větší poprsí. Díky otevřenému dekoltu je ideální na opalování. Pevný obvod
a sedlo zajišťují, že prsa i při pohybu drží na svém místě. Kalhotky k plavkám mají v předním díle podšití, aby
neprosvítaly. Kalhotky jsou středně vysokého střihu

Cena: 1 699 Kč
KONTAKTY
OC Lužiny, 1. podlaží, obchod 7
pr.luziny@timo.cz
Tel.: +420 251 510 305
www.timo.cz

HUHUBAMBOO ...heslo spokojených mazlíčků...
Značka HUHUBAMBOO si za několik let svého působení získala mnoho příznivců z řad domácích mazlíčků
i jejich páníčků. HUHUBAMBOO nabízí široký sortiment
100% přírodních masových pamlsků, atraktivní a odolné hračky z různých materiálů a pelíšky rozličných tvarů
a designů.

Všechny výrobky HUHUBAMBOO jsou vyrobeny z odolných materiálů, které obstojí jak při každodenním používání, tak i v extrémních podmínkách. HUHUBAMBOO je
zkrátka pro vaše mazlíčky jasnou volbou!

Hlavními atributy produktů HUHUBAMBOO jsou nevšední design a výjimečná kvalita. Díky rozmanitosti barev
a vzorů si můžete vybrat pelíšky, které budou zároveň
krásným doplňkem vaší domácnosti. Jednotlivé produkty lze navíc mezi sebou ladit nebo naopak kombinovat
pro vytvoření slušivých a originálních setů.

KONTAKTY
OC Lužiny, 1. podlaží, jednotka 8
tel.: 226 886 669
prahaluziny@petcentercz.cz
www.petcenter.cz
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Objevte knihovnu na Lužinách!
Určitě víte, že ve třetím patře obchodního centra Lužiny najdete moderní, nově zrekonstruovanou pobočku
Městské knihovny v Praze. Možná ale netušíte, co všechno v ní můžete zažít!
Pobočky Městské knihovny v Praze neslouží jen k půjčování knih, ale jsou také příjemným místem, kde můžete
trávit svůj volný čas. Krom pohodlných míst k sezení,
máte k dispozici kávu, časopisy či free wi-fi. Nejsme ale
pouze klidným místem, kde si můžete odpočinout. U nás
můžete také ledacos zažít!

ním učivem každému, kdo přijde. Děti mohou docházet
pravidelně, ale mohou klidně přijít i jen tehdy, když něco
potřebují. Není potřeba žádná přihláška. Pomoc mohou
využít i bez předchozí domluvy po celou dobu, kdy jsou
dobrovolníci v knihovně přítomni.

Výlety do minulosti a lidské duše

Máte téma, které milujete, a chtěli byste ho sdílet? Cestovali jste a chtěli byste pro cizí země nadchnout a inspirovat druhé? Rádi tvoříte z papíru, paličkujete nebo
skládáte origami? Podělte se s námi o vaše zkušenosti,
znalosti a dovednosti. Nabízíme vám příjemný prostor
knihovny a spolupráci s milými zapálenými knihovníky.
Napište nám na knihovna@mlp.cz nebo se stavte přímo
na pobočce.

Předejte svou srdcovku

Víte, kdo byla a co prožila Jana z Mochova? Dokážete si
představit, jak vypadal všední den obyvatele husitského
Tábora? Zajímáte-li se o historii, nenechte si ujít přednášky Jakuba Rychtara z cyklu Ženy a muži v českých
dějinách. Odkryjte mýty a poznejte pravdu o duševním
zdraví. V cyklu přednášek Vzděláváním k zotavení zjistíte, kdo je peer konzultant, jak využít duševní nemoc
pro svou profesi, či jaká jsou základní pravidla bezpečí
při komunikaci na internetu. Děti a rodiče se mohou
přijít podívat na pohádková představení a na Literární
hrátky, dopolední pořad plný pohádek a kreativních aktivit. Kompletní přehled akcí, které pořádáme, najdete
na www.mlp.cz/akce.

Kniha do ucha
Nestíháte se v klidu posadit a chvíli si číst? Bolí vás někdy oči? Rádi ale knihy posloucháte při vaření, uklízení
nebo cestou do práce? V pobočce v OC Lužiny máte
k dispozici bohatou zásobu audioknih! Půjčte si Sherlocka Holmese nebo Harryho Holea do ucha.

Pomáháme s úkoly!

TIP! Nástěnka pro veřejnost

Nestíháte, co jste probírali ve škole? Chcete si něco
zopakovat a nemáte s kým? Přijďte do knihovny! Najdete tam dobrovolníky, kteří zdarma pomohou se vším,
co budete potřebovat a co budou umět. Dobrovolníci
z Nové školy pomáhají každý čtvrtek odpoledne se škol-

Máte pozvánku, leták nebo plakát a chcete, aby byl
vidět? V knihovně najdete volnou nástěnku, na kterou
můžete svůj plakát připíchnout.

Městská knihovna v Praze, pobočka Lužiny
Archeologická 2256/1, Praha 13
Tel. +420 235 301 477, Mail: knihovna@mlp.cz
www.mlp.cz

Otevírací doba:
PO 13 – 19, ÚT 9 – 16,
ST, ČT 12 – 19,
PÁ 9 – 16, SO 9 – 13
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Očkování proti klíšťové encefalitidě
Česká republika stále patří již několik let po sobě mezi země s nejvyšším výskytem případů klíšťové encefalitidy, proočkovanou populace ale neroste!
Česká republika již několik let po sobě patří mezi země
s největším výskytem klíšťové encefalitidy. Ikdyž klíště
můžeme nyní chytit téměř kdekoli, proočkovanost populace se nezvedá. Platným očkování je v tuto chvíli chráněna necelá čtvrtina obyvatel, z nichž převážnou část
tvoří mladá generace. Nejvíce rizikovou skupinou jsou
osoby nad 50 let. U této věkové kategorie bývá každoročně hlášeno nejvíce případů.

Nejen v ČR ale i v ostatních zemích lze pozorovat trend,
kdy lidé sice ochranu proti klíšťové encefalitidě zahájí,
absolvují všechny 3 základní očkovací dávky, ale na přeočkování se již nedostaví. Každý by si měl proto hlídat
platnost své ochrany.
Nejúčinnější ochranou je samotná prevence.
Chraňte se!
Na toto očkování přispívají všechny zdravotní pojišťovny!

Obecně můžeme říci, že do nejrizikovější skupiny patří
lidé, kteří v přírodě rádi tráví mnoho času (ať už to jsou
zahrádkáři, rybáři, turisti, houbaři a další). Pozor by si
ale měli dát i milovníci přírodních mléčných produktů
konzumovaných bez tepelné úpravy a majitelé zvířecích
miláčků, kteří mohou klíště přinést.

Očkování proti klíšťové encefalitidě
na pobočkách MOJE AMBULANCE
840 Kč vč. aplikace

Hlídejte si platnost svého očkování
Pokud uvažujete o očkování proti klíšťové encefalitidě, nyní je k tomu nejvhodnější doba. Během prvního
roku se očkuje třemi dávkami. Chráněni jste již 14 dní
po druhé z nich.

KONTAKTY
MOJE AMBULANCE
3. podlaží, jednotka 77
www.mojeambulance.cz

Toto očkování není celoživotní a je nutné jej co 3 až 5 let
obnovit. Přeočkování se již provádí pouze jednou dávkou.
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Vstupte do léta Fresh & fit s Fruitisimem
Jaro je již mezi námi, a tak Fruitisimo přináší nově
upravenou řada drinků Fresh & fit. Drinky jsme připravili ve spolupráci s odborníky přes nutriční poradenství
z projektu Peblo, jsou nyní ještě zdravější a nutričně
vyváženější!

ným kyselinám, které semínka obsahují, Tě únava nedostane. Všechny ingredience jsme promíchali se sójovým
nápojem, a tak je drink navíc i bez laktózy.
Trojici završuje Kakao-bob. Základní kameny tvoří kakao obsahující aminokyselinu, která pomáhá tvořit v těle
hormon štěstí dopamin, a banán, jehož složení pomáhá při tvorbě serotoninu, hormonu navozujícího dobrou
náladu. Energii doplní datle a nejdůležitější antioxidant
v těle, vitamín E, dodají mandle. Vše nakonec zjemní
směs tvarohu a mléka, která obsahuje všechny esenciální aminokyseliny

První ze tří drinků je Forever Young. Při tvorbě tohoto
nápoje jsme se inspirovali exotikou. Základ tvoří banán,
ananas a kokos. Tato trojice udrží mládí ve tvých žilách
díky antioxidantům. Pro doladění chuti a doplnění omega 3 mastných kyselin jsme přidali lněné semínko. Tak
se do těla dostanou všechny důležité látky potřebné pro
obnovu a tvorbu nových buněk. Aby si drink vychutnali
i ti, co nemohou laktózu, místo mléka jsme zvolili sójový
nápoj.
Druhý drink se jmenuje Nabíječka a jeho základ tvoří
černý rybíz a banán. Rybíz podpoří Tvojí imunitu a posílí
tělo před nemocemi, jak v zimě, tak v létě. Energii rychle
dodá banán, a proto, aby dlouho vydržela, jsme přidali
ještě chia semínka. Díky vláknině a nenasyceným mast-

KONTAKTY
OC Lužiny, 1.NP – pasáž
fruitisimo.luziny@czechretailgroup.cz
www.fruitisimo.cz
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Alza.cz - vše pro zákazníky, od počítačů až po knihy a hračky
Věděli jste, že Alza.cz dávno není jen prodejce elektroniky a domácích spotřebičů?

od 8 do 20 hodin, a to i o víkendu. Obslouží Vás příjemný
a proškolený personál, který Vám kromě běžného výdeje ochotně pomůže i s výběrem zboží, pojištěním nebo
koupí na splátky.
Nevíte si rady s novým telefonem, notebookem nebo
tabletem? Zeptejte se na prodejně na službu „První
spuštění“. Odborníci Alzy Vám přímo na místě pomohou nový přístroj nastartovat, seznámí Vás s jeho fungováním a nainstalují do něj nejdůležitější programy. Není
divu, že si tuto službu oblíbily tisíce zákazníků. Jejich
spokojenost je totiž pro Alzu na první místě.

V největším českém e-shopu pořídíte zboží téměř jako
v kterékoliv nákupní galerii. Vedle počítačů a mobilních
telefonů si můžete z pohodlí domova objednat třeba
i parfémy, kosmetiku, hračky, kojenecké potřeby, hodinky, sportovní vybavení, nářadí nebo zahradní techniku.
Od loňského roku pak v nabídce najdete také papírové
knihy, pneumatiky a dokonce i automobily či motorky
na elektrický pohon, které stejně jako veškeré zboží
koupíte jednoduše jen na pár kliknutí.

V prodejně v OC Lužiny je také možné zakoupit PC
a mobilní příslušenství, prohlédnout si vybrané novinky
z nabídky e-shopu, využít bezplatnou wi-fi a také odevzdat použité elektrozařízení, baterie a tonery.

Objednávky si pak můžete nechat doručit až domů,
nebo si je vyzvednout osobně v široké síti poboček a AlzaBoxů. V celé střední Evropě už má Alza na 70 těchto
nonstop dostupných schránek a téměř 50 kamenných
prodejen. Tu nejbližší najdete přímo v OC Lužiny v 2.
nadzemním podlaží, kde je pro Vás otevřena každý den

Přijďte vyzkoušet služby nejspolehlivějšího internetového obchodu u nás.
Jsme tu pro Vás!

KONTAKTY
OC Lužiny, 2. podlaží,
obchod 55
tel.: +225 340 111
www.alza.cz
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Léto s TIMO plavkami
Plavky TIMO cestují po celém světě a vy máte již druhý rok možnost zakoupit je v OC Lužiny.
Náš sortiment je pestrý. Prozradíme vám něco o jednotlivých střizích plavek a pro koho jsou určeny. Pak už je
pouze na vás, který typ zvolíte.

U všech plavkových podprsenek nabízíme kalhotky,
které se k danému střihu typově hodí a jsou prověřeny
nespočtem zákaznic. Velikost kalhotek se přiřazuje dle
obvodu pod prsy, naše modely tak sedí 90% zákaznic.

Jednodílné plavky
Jednodílné plavky jsou perfektní volbou pro dámy, které
potřebují zakrýt drobné nedostatky a přitom zůstat šik.
Nabízíme několik typů, takže si vybere každá žena.

Pokud váháte, zda potřebujete nové plavky, zkontrolujte
svůj šatník a určitě zjistíte, že z vaší sbírky má již několik kousků zpuchřelé gumičky nebo prořídlý materiál.
S nákupem určitě neváhejte, s prodejem plavek začínáme začátkem dubna, kdy je nabídka největší. Kvalitní
materiály i zpracování, které vás nezradí. Ať už u moře
nebo v bazénu, budete v nich jako královna. Uvidíme se
na prodejně. Vaše budoucí TIMO plavky.

Tankiny
Tyto plavky budete milovat, pokud se rády opalujete,
ale na dvoudílné plavky si netroufnete. Dají se vyhrnout
dle potřeby, takže se na pláži můžete slunit a pak jen
shrnout tílko.
Dvoudílné plavky
Nejširší výběr nabízíme v dvoudílných plavkách. Vyberou
si dámy s malým i velkým poprsím. Šijeme trojúhelníky
vhodné pro menší poprsí, vyztužené podprsenky s nízkým středem pro středně velká či malá prsa, podprsenky s vyšším středem pro starší dámy. Nesmíme opomenout ani plavky bez výztuže pro ty z vás, které nechtějí
při schnutí plavek čekat.

KONTAKTY
OC Lužiny, 1. podlaží, obchod 7
pr.luziny@timo.cz
Tel.: +420 251 510 305
www.timo.cz
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Prodejna KiK přináší jarní a letní novinky nejen pro váš šatník
Prodejna KiK v OC Lužiny nabízí slušivé módní kousky za přijatelnou cenu, kterými potěšíte sebe i své blízké.
V jejím širokém sortimentu najdete oblečení, obuv a doplňky pro ženy, muže i děti.
Návštěvu prodejny ocení i dámy plnějších tvarů, které mohou vybírat z pestré škály trendy modelů v XXL
velikostech. V oddělení dekorací na vás čeká bohatá
nabídka pomocníků do domácnosti, dárkových a dekorativních předmětů, kterými zútulníte domov i zahradu.

letních dnů. V nové kolekci najdou pánové i sportovní
oblečení značky Uncle Sam.
Dětská kolekce hýří barvami i motivy. Oblečení pro
dívky zdobí květinové potisky v pestrých barvách. Dalším trendem je pak Mickey Mouse s přítelkyní Minnie,
kteří letos slaví úctyhodných 90 let. Tyto stále populární postavičky se objevují na šatech, tričkách či obuvi.
Módní návrat představuje v dětské kolekci džínovina –
na šatech, sukních, košilích i kraťasech. Kolekci doplňují
kousky s vtipnými nápisy a veselými zvířecími potisky.

A jaké módní trendy najdete v nabídce KiK na letošní
jaro a léto?
Dámskou kolekci nejvíce charakterizují květinové
motivy. Objevují se na potisku triček a halenek i v podobě něžných výšivek, které najdete na šatech, džínách,
lehkých bundách i na doplňcích. Také krajka má v této
kolekci silné zastoupení – na výběr jsou celokrajkové
šaty, trička nebo kousky s krajkovými detaily. Nádech
extravagance pak představují asymetrické střihy a modely s odhalenými rameny.

KONTAKTY
KiK, 2. podlaží, obchod 49
OTEVÍRACÍ DOBA:
Po - Ne: 9:00 - 20:00
www.kik.cz

Pánská kolekce se nese v ležérním městském stylu, který doplňují efektní detaily v podobě výšivek nebo
barevných pruhů. Z barev převládají námořnická modrá
a odstín velbloudí srsti, které se skvěle hodí do teplých
17

#

SLEVOVÉ KUPONY % SLEVOVÉ KUPONY % SLEVOVÉ KUPONY %

Sleva 10%

Sleva 10%

Slevy nelze sčítat.
Platnost slevy od 6. 4. do 15. 4. 2018.

Slevy nelze sčítat.
Platnost slevy od 6. 4. do 15. 4. 2018.

OC Lužiny, 1. podlaží,
www.euronics.cz

OC Lužiny, 1. podlaží,
www.euronics.cz

Sleva 10% na malé domácí
spotřebiče a výrobky
péče o tělo. Sleva neplatí
na akční a letákové zboží.

#

Sleva 10% na malé domácí
spotřebiče a výrobky
péče o tělo. Sleva neplatí
na akční a letákové zboží.

SLEVOVÉ KUPONY % SLEVOVÉ KUPONY % SLEVOVÉ KUPONY %
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