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Vážené čtenářky, milí čtenáři
Rád bych využil znovu vydání magazínu centra OC Lužiny k tomu, abych 
se s Vámi podělil o svůj pohled na současné dění, zmínil zajímavé události 
poslední doby v OC Lužiny a informoval Vás o chystaných zajímavostech. 

Pevně věřím, že koronavirus se prostřednictvím proočkovanosti populace 
a mnoha nepopulárních omezení běžného života a podnikání dostává pod 
kontrolu a v médiích presentované, přicházející další mutace, byť se jedná 
o velice vážnou věc, již jen dílčím způsobem ovlivní naše životy, v porovná-
ním s dosavadními vlnami koronaviru. 

S kolegy správy centra pracujeme na rozvoji obchodního centra tak, aby 
OC Lužiny bylo i nadále důstojným místem nejen pro nákup denních 
potřeb, ale bylo stále více i místem setkávání obyvatel Prahy 13 (nejen) 
ve svém volném čase. Za tímto účelem optimalizujeme skladbu nájemců, 
branží a značek. Chystáme i dílčí rekonstrukce tak, abyste se u nás cítili fajn a bezpečně. Dovolí-li nám to situace, 
vrátíme se od podzimu k tradičním eventovým akcím typu dětských divadélek, programem organizovaných oslav 
významných událostí a častěji dáme prostor propagaci a presentaci místních zájmových a volnočasových sdružení. 
Jsme obchodním centrem lokálním, službou pro místní obyvatele. Proto bychom chtěli dát příležitost vám všem se 
podílet na rozvoji OC Lužiny. 

Velice ocením vaší zpětnou vazbu na OC Lužiny, ke které můžete využít zapojení se do soutěže, inzerované v další 
části tohoto magazínu. Tato zpětná vazba nám pomůže lépe cílit strategii pronájmu prostor pro obchody a volit 
kroky k vaší spokojenosti. Budeme rádi za jakýkoliv váš podnět, nápad, připomínku, které nám můžete zaslat 
i na veřejnou emailovou adresu info@ocluziny.cz Na společnou komunikaci se těšíme. 

Závěrem mi dovolte vám popřát příjemně strávené letní dny a těším se na viděnou. 

Letní soutěž
Milí čtenáři, právě v ruce držíte letní vydání našeho magazínu. U této příležitosti jsme pouze pro Vás, naše čtenáře, 
připravili soutěž, ve které můžete získat zajímavé a hodnotné ceny. Odpovědi na otázky zasílejte pomocí formuláře 
na www.ocluziny.cz/letni-soutez. Každý se může zúčastnit slosování pouze jednou.

Kontaktní informace

Ondřej Stromajer - ředitel centra
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Každý, kdo odpoví na následující 3 otázky,  
postoupí do slosování:  
 
Otázky:
•	 Co Vám v OC Lužiny chybí za prodejnu?
•	 Co se Vám v OC Lužiny líbí? 
•	 Co se Vám v OC Lužiny nelíbí?  

A co můžete vyhrát:
1. CENA: nákup v hodnotě 20.000 Kč OKAY ELEKTRO,
2. CENA: nákup v hodnotě 10.000 Kč v SCANquilt 
3. CENA: nákup v hodnotě 5.000 Kč v NKD textil 
4. CENA: nákup v hodnotě 3.000 Kč v EIFFEL OPTIC 
5. CENA: nákup v hodnotě 1.000 Kč v AKM papírnictví  
 
... a dále 100x voucher v hodnotě 100 Kč na občers-
tvení v KFC. 

Soutěž probíhá od 15.7. do 31.8.2021. Více informací 
soutěži naleznete na www.ocluziny.cz/letni-soutez 

www.luziny.cz/letni-soutez

Adresa
Název společnosti: OC Lužiny s.r.o.
Sídlo: Archeologická 2256/1, 155 00 Praha 5
IČ: 289 90 285
Obchodní rejstřík:
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 158288

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

Písemný kontakt
OC LUŽINY s.r.o., Archeologická 2256/1, 155 00 Praha 5

Ostraha OCL
(hlášení nebezpečí, zjištěných poruch, nepořádku 
v době mimo provozní dobu správy centra)
Tel: 606 122 098

Provozní doba správy centra (pro nájemce)
Po - Pá 09.00 – 12.00
(mimo tyto časy po telefonické dohodě)
Tel: 251 556 580, info@ocluziny.cz

Bezpečný nákup OC Lužiny 
V této sekci magazínu mi dovolte v krátkosti zrekapitulovat změny a aktuality v oblasti zajištění bezpečnosti 
návštěvníků obchodního centra Lužiny. 

Pyšníme se tím, že od doby vypuknutí epidemie koronaviru registrujeme zanedbatelné minimum případů nákazy 
zaměstnance obchodního centra. Důvodem je kromě nepopulárních omezení stanovených vládou a příslušnými 
úřady, vaše disciplína při jejich dodržení, ale také stanovená hygienická opatření uvnitř budovy. Priorita vaší bez-
pečnosti byla a je podtržena vysokou investicí majitele OC Lužiny do častějšího a důkladnějšího úklidu a desinfek-
ce prostor, kdy několikrát v průběhu dne jsou veřejné prostory ošetřeny proti kontaminaci virem. V průběhu doby 
byl zvýšen počet míst pro desinfekci rukou a pracovníci ostrahy dbají na dodržování povinnosti nosit zakrytá ústa. 

Jsme rádi, že se nám podařilo změnou bezpečnostní agentury téměř vymýtit občasné porušení bezpečnosti drob-
nými kapesními krádežemi, nebo nevhodným chováním některých neukázněných návštěvníků centra. I v tomto 
případě byla tato priorita velice sensitivně vnímaná majiteli obchodního centra a proto se zvýšená investice z jejich 
strany do této oblasti projevila ve zvýšení počtu pracovníků ostrahy a jejich vyšší aktivitě směrem k naplnění jejich 
poslání. I v této oblasti budeme rádi za vaše podněty a návrhy.

Ondřej Stromajer - ředitel centra

BEZPEČNÝ NÁKUP

Kontakty
tel.: 251 556 580, email: info@ocluziny.cz

Marketing:
marketing@ocluziny.cz, redakce@ocluziny.cz

Ředitel centra
Ondřej Stromajer

Technický manager
Jiří Kraus
Tel: 603 888 228, j.kraus@ocluziny.cz

Leasing a marketing manager
Petr Kutík
Tel: 602 378 928, 
p.kutik@ocluziny.cz, pronajmy@ocluziny.cz

Provozní manažer
Michal Purnoch
Tel: 775 580 630, m.purnoch@ocluziny.cz
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Fšechny služby... 

FINANCE - BANKY, POJIšťOVNA, FINANČNí PORADENSTVí, SMěNáRNA

TABáK + NOVINY

POTRAVINY

DěTSKá hERNA DOMáCí MAZLíČCI

PAPíRNICTVí

KVěTINYPOšTA

ZDRAVí - ZDRAVOTNICKé POTřEBY, LéKáRNA, OPTIKA, AMBULANCE

DROgéRIE

KNIhOVNA

KRáSA - KADEřNICTVí, KOSMETIKA + PEDIKÚRA

ZDRAVOTNICKÉ
POTŘEBY

LUŽINY

Beauty salon

sMěnárnA 
ExChAngE
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Fšechny chutě... 
Máte chuť na itálii, ameriku, mexiko, čínu nebo vietnam? V obchodním centru OC Lužiny se snažíme připravit 
pestrý food court s širokou nabídkou stravování. GA

ST
RO

Nově otevřeno... 
Největší český prodejce elektra otevírá v OC Lužiny 
další ze svých nových prodejen OKAY. Na ploše 360 m2 
nabízí ty nejlepší elektrospotřebiče světových výrobců. 
Zákazníci mají možnost vybrat si televizory, ledničky, 
pračky, sušičky, malé domácí elektrospotřebiče či 
například notebooky, mobilní telefony a mnoho dalšího.
 

Nakupte bez DPh
Všichni zákazníci OC Lužiny mohou 8. 7. nakoupit 
v OKAY elektro bez DPh. Oblíbená prodejní akce přináší 
televizory, kuchyňské spotřebiče, notebooky a mnoho 
dalšího za ještě výhodnější ceny (pouze 8. 7. 2021).

 
KONTAKTY 
OC Lužiny, 2. podlaží, jednotka 30
okay_068@okaycz.eu
tel.: +420 724 661 068
www.okay.cz

…posilujte svoji vitalitu 
Vitaminy jsou velmi důležité pro správné fungování 
lidského těla. Každý z nich má svou nezastupitelnou 
funkci. Na nedostatek vitaminů Vás mohou upozornit 
zdánlivě nesouvisející příznaky. V těchto případech 
je vhodné jejich množství doplnit. Proč ne pomocí 
chutného nápoje s obsahem potřebných látek?  
 
NABÍDKA: 
Nakupte šumivé vitaminy a minerály v tabletách  
LIVSANE ve výhodné akci 2+1,  
která platí od 1. 7. do 30. 9. 2021. 

Cena: od 89 Kč

 
KONTAKTY 
OC Lužiny, 1. podlaží, jednotka 21
Praha.ocluziny@benu.cz
tel.: +420 731 638 146 
www.benu.cz

ČTVRTEK 

8. 7. DPH

NOVĚ  
OTEVŘENO
PRODEJNA OKAY V OC LUŽINY

OD 8. 7.  
II. PATRO

ZMRZLINA + FRESh JUICE KáVA + ZáKUSKY + TOUSTY

TAJEMSTVí DOKONALé ChUTI

SUShI + ČíNSKé SPECIALITY ThAJSKé + VIETNAMSKé + MExICKé SPECIALITY

MASA + PIVNí SPECIALITY + RYBY + gRILL + UDíRNA ČESKá KUChYNě
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Léto s RC modely 
Pořiď si RC model od Profimodelu a užij si léto 
na maximum. Vybrat si můžeš z RC aut na elektrický 
nebo spalovací motor. Nauč se létat jako profesionál 
s RC letadly a vrtulníky nebo vyhraj bitvu s RC tanky. 
Potěšíme i plastikové modeláře s širokým výběrem 
barev a nářadí. Těšíme se na Vaši návštěvu. Tým 
PROFIMODEL.CZ

Sleva 7% 
Využij slevu na celý nákup v kamenné prodejně. Stačí 
na pokladně říct heslo: PROFIMODEL LUŽINY (Platnost 
slevy 1.7.-31.8.2021, neplatí na modely značky DJI) 
 

 
KONTAKTY 
OC Lužiny, 1. podlaží, jednotka 18
Prodejna.luziny@domansky.cz
tel.: +420 770 100 227 
www.profimodel.cz

Nově otevřeno… 
Navštivte prodejnu SCANquilt a nakupujte v příjem-
né atmosféře plné krásných vzorů a barev kvalitní 
textil pro Váš útulný domov. Značka SCANquilt nabízí 
inspiraci do interiéru s možností odborného předvedení 
a pomoci zkušených asistentek při výběru lůžkovin pro 
Vaše klidné a zdravé spaní.

Zároveň můžete vybírat z více než 600 motivů na po-
vlečení v kvalitě nežehlivého bavlněného Saténu, Jersey 
úpletu a Krepu nebo oblíbeného hladkého plátna 
a tradičního Damašku. Také zde najdete mnoho modelů 
pohodlných polštářů včetně zdravotních, lehké nealer-
genní přikrývky různých hřejivostí, prostěradla, hebké 
osušky a další pěkné doplňky do kuchyně i obýváku. 
Přijďte, těšíme se na Vás. Tým SCANquilt
 
KONTAKTY 
OC Lužiny, 2. podlaží, jednotka 53
info@scanquilt.cz
tel.: 246 058 177 
www.scanquilt.cz

Pro Climate produkty v dm 
Na základě unikátní metody vyvinula společnost dm pro-
dukty Pro Climate, které nejsou pouze klimaticky neutrální, 
ale také neutrální k životnímu prostředí*. Produkty jsou 
vyrobeny tak, aby zanechaly co nejmenší ekologickou 
stopu. Nevyhnutelné dopady spojené s životním cyklem 
produktů dm kompenzuje. Oproti klimaticky neutrálním 
produktům kompenzujícím pouze emise CO kompenzují 
Pro Climate produkty neutrální k životnímu prostředí 
dopady hned v pěti oblastech, které vznikají během celého 
životního cyklu produktu – od získávání suroviny přes 
výrobu a distribuci produktu až po jeho likvidaci.

Více informací na dm.cz/proclimate
*KOMPENZACE emisí CO2, eutrofizace, okyselování, 
oxidačního smogu & narušování ozonové vrstvy.
 
KONTAKTY 
OC Lužiny, 1. podlaží, jednotka 23 
dm@dm.cz
bezplatná linka: 800 100 808 
www.dm.cz

Svižný výdej, velký výběr 
a káva zdarma! 
Stavte se na nové pobočce Alzy, kde na vás čeká 
spousta příjemných výhod. Nejdřív se posilněte lahodnou 
kávou (100% Arabica) na náš účet. Pak můžete vyrazit 
pro objednávku z e-shopu, kterou zde vyzvednete 
v průměru do 5 minut. Žádnou objednávku nemáte? 
Nezoufejte, Alza funguje i jako kamenná prodejna. 

Na místě najdete třeba 70 vystavených top mobilů 
a dalších 4 000+ produktů čeká skladem ihned 
k odběru. Chcete s nákupem poradit? Zeptejte se 
našeho personálu, nebo speciálního Apple Mastera, 
který vám pomůže s ikonickými produkty této značky. 
Na místě vám rádi se vším poradíme.  
Těšíme se na vaši návštěvu!
 
KONTAKTY 
OC Lužiny,  
2. podlaží, jednotka 55
225 340 111
www.alza.cz
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Twister + bezedný nápoj 
Restaurace KFC nabízí speciality z čerstvě smažených 
křupavých kuřecích kousků, oblíbené kyblíky, ikonický 
Twister nebo Qurrito. A nejen to, tady vždy najdete 
i sezónní nabídku, dezerty i dobrou svačinku. Přijďte si 
pochutnat!

Oblíbený Twister nyní i s bezedným 
nápojem jen za 99 Kč!   

Zastavte se v restauraci KFC pro skvělý Twister 
s bezedným nápojem za výhodnou cenu. Kupon 
uplatníte pouze u pokladny v restauraci KFC Praha 
Lužiny do 30.9.2021. 

 
KONTAKTY 
OC Lužiny, 1. podlaží, jednotka 10
czkfcpraha.luziny@amrest.eu
tel.: +420 702 212 424 
www.kfc.cz

Eiffel optic 
Eiffel optic patří mezi přední prodejce oční optiky v ČR. 
Disponuje sítí refrakčních center a očních ordinací 
a tak vám může nabídnout komplexní péči o Váš zrak. 
Naši vyškolení odborníci Vám změří dioptrie nebo 
aplikují kontaktní čočky. V každé z našich prodejen si 
můžete vybrat z více jak 3000 modelů dioptrických 
a slunečních brýlí, široké nabídky kontaktních čoček 
a jiných optických pomůcek.

Sleva 30% 
na veškerá dioptrická skla včetně multifokálních  
(akce platí do odvolání)
 

 
KONTAKTY 
OC Lužiny, 1. podlaží, jednotka 5
info@eiffeloptic.cz
tel.: +420 601 551 731 
www.eiffeloptic.cz

Sportovní drinky 
Nové sportovní drinky právě teď ve Fruitisimo! Za čtyřmi 
novými drinky stojí ambasadoři a sportovci, kteří se podíleli 
na celém jejich vývoji. První drink FIT & FREE je vhodný 
pro ty, kteří mají rádi pohyb. Vychutnat si můžeš exotickou 
chuť manga a maracuji, která je doplněná kokosovým 
mlékem a moudrou spirulinou, která má antioxidační 
účinky. Všechny jogíny jistě nadchne vyvážený hřejivý 
drink JIN-JANg s avokádem, hruškou a skořicí. V pořadí 
třetí je fitness drink SLIM BODY, který připomíná koktejl 
piňa coláda a obsahuje kvalitní protein se syrovátky. 
Ovocné smoothie LIMBA POWER s jahodami, borůvkami 
a banánem je vhodné i jako zdravá svačinka po cvičení. 
Na zdraví!

 
KONTAKTY 
OC Lužiny, 1. podlaží, jednotka 14 
facebook.com/fruitisimo
tel.: +420 734 622 259 
www.fruitisimo.cz 

Knihy po všech stránkách 
Síť knihkupectví Kanzelsberger, to je 62 prodejen  
v 51 městech České republiky a 2 pobočky  
Barviče & Novotného v Brně. 

Ve společném e-shopu www.dumknihy.cz máme 
v nabídce přes 70 tisíc knižních titulů, včetně odborných 
publikací a hudebnin. 

Zákazníci oceňují především perfektní servis založený 
na lásce ke knihám a jistě ocení i slevu 15 % na veškerý 
sortiment. 

 
KONTAKTY 
OC Lužiny, 1. podlaží, jednotka 20
facebook.com/knihy.kanzelsberger
tel.: +420 603 100 372 
www.dumknihy.cz

inzerat_63x90_Luziny.indd   1 16.06.21   10:35
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PIVOVAR LUŽINY - prázdniny  
nebudou na suchu…
Jsme jediný minipivovar v Česku, který je umístěný 
v prostorách nákupního centra. Po nuceném uzavření 
provozu se pivní kádě a tanky znovu naplnily výtečným 
pivem, pivovarská kuchyň se rozpálila na provozní 
teplotu a věrní hosté se začali pozvolna vracet…
Pro zpestření prázdnin chystáme zajímavé 
gastronomické akce, máme na čepu letní pšeničné 
pivo ověnčené dvěma medailemi z pivních festivalů 
a dostatečnou zásobu piva v ležáckých tancích.

Navštivte naší pivovarskou restauraci třeba na rodinný 
oběd či večeři, anebo zajděte prostě „jen“ na pivo.  

 
KONTAKTY 
OC Lužiny, 2. a 3. podlaží, jednotka 71
info@pivovar-luziny.cz
tel.: 607 192 055
www.pivovar-luziny.cz

Vás zve Kadeřnictví No.1 
Rádi bychom Vás pozvali do našeho kadeřnictví, kde 
se s radostí a péčí postaráme o Vaše vlasy. Barvení 
odrostů i celých vlasů, střih, melírování, tónování, ale 
také barvení vousů, vytvoření ornamentů či masáž 
hlavy, to vše nabízíme na našich pobočkách. 

Společně se domluvíme na účesu, se kterým budete 
spokojení.

Barva, mytí, střih, foukána a styling na krátké vlasy  
Vás vyjde na pouhých  

1.025,- Kč. 

 
 
KONTAKTY 
OC Lužiny, 2. podlaží, jednotka 59
tel.: +420 772 000 100 linka 253 
www.100czk.cz

STŘIHÁME | BARVÍME | 
MELÍRUJEME | 

PŘÍJEMNÉ CENY
DOBRÁ KVALITA

Volejte na číslo:
772 000 100 linka 253

OC LUŽINY, VEDLE ALZY 1NP

KVALITNÍ 
KADEŘNICKÉ ZBOŽÍ 

K PRODEJI U NÁS

DÁMY  PÁNY  DĚTI

Květiny kam se podíváš... 
Jsme tu s vámi od počátku a mnoho z vás patří k na-
šim stálým zákazníkům, přesto jak se říká „opakování 
je matka moudrosti“ a tak bychom vám rádi připomněli 
část portfolia našich služeb, které nejsou vidět na první 
pohled. 
 
•	Kompletní květinový svatební servis
•	Návrhy a realizace osázení nádob či menších zahrad
•	Výroba smutečních věnců včetně dopravy
•	Výroba mechových obrazů na zakázku
•	Objednávky přes e-shop www.ukvetinarky.cz/eshop

 
KONTAKTY 
OC Lužiny, 1. podlaží, jednotka 6
kvetiny@centrum.cz
tel.: +420 731 250 309
www.ukvetinarky.cz

Orion tvoříme  
vaši domácnost
Česká rodinná firma, která se snaží pro své 
zákazníky zajistit zajímavé a kvalitní zboží do kuchyní 
a domácností. Vše, co se tu pro zákazníky připravuje 
a chystá, dělá se s maximální snahou o to, abychom 
potěšili všechny věkové kategorie, aby si každý 
ve škále výrobků našel favority podle osobního stylu 
a aby naše výrobky byly kvalitní, funkční a svým 
majitelům dobře sloužily. Přijďte si k nám vybrat 
v aktuální době z mnoha pomůcek na grilování, 
zavařování, výrobu domácích ovocných zmrzlin 
a mnoho dalšího. Těšíme se na Vás

 
KONTAKTY 
OC Lužiny, 1. podlaží, jednotka 17
orion.luziny@cmmretail.cz
tel.: +420 601 014 941 
www.oriondomacipotreby.cz
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KONTAKTY 

 

České zlatnictví - Ametyst
Firma byla založena v roce 1990 jako opravárna 
šperků, v roce 1991 začala vyrábět celozlaté šperky 
pro české velkoobchody, později rozšířila svůj výrobní 
program na složitější montované šperky se zaměřením 
na vysoký podíl ruční práce.

Od roku 1996 až doposavad provozuje také malo-
obchodní činnost. V současné době jsme schopni 
realizovat výrobu složitých montovaných i litých šperků 
celozlatých nebo osazených drahými kameny včetně 
briliantů. Kromě šperků Vám může nabídnout také 
široký sortiment hodin a náramkových hodinek značek 
Casio, Edifice, g-Shock, Q&Q, Tommy hilfiger, gant, 
Daniel Klein, Slazenger, Olympia a další.

 
KONTAKTY 
OC Lužiny, 2. podlaží, jednotka 3
info@zlatnictviametyst.cz
tel.: 224 325 860 
www.zlatnictviametyst.cz

Opora vašeho zdraví 
Nabízíme široký sortiment zdravotních pomůcek
a mnoho dalšího, zejména:

•	Inkontinenční a stomické pomůcky
•	Kompresivní punčochy a návleky 
•	Bandáže, ortézy, fixační pomůcky 
•	Kompenzační pomůcky: chodítka, hole, berle... 
•	Rehabilitační a cvičební pomůcky: míče, míčky, 

cvičební pásy, balanční podložky... 
•	Antidekubitní a polohovací pomůcky a podložky
•	Zdravotní obuv, ortopedické vložky do obuvi
•	Tlakoměry, teploměry, glukometry, oxymetry...

Profesionální a diskrétní přístup. Možno uplatnit 
poukaz na zdravotní pomůcku od Vašeho lékaře.
Otevřeno v pracovní dny 10:00–12:30 a 13:00–18:00

OC Lužiny, 2. podlaží, jednotka 28
zdravotnickepotrebyluziny@centrum.cz
tel.: +420 225 982 620

Do Kiku to má  
každý vždy blízko.
V České republice mohou zákazníci nakupovat hned 
v 222 prodejnách svůj oblíbený sortiment. V Kiku je 
jednoduše úplně vše – od basic kousků, které nesmí 
chybět v žádném šatníku až po aktuální módní letní 
oblečení pro ženy, muže i děti. Nechybí ani obuv, 
spodní prádlo nebo sportovní či plus size móda. KiK ale 
není jen o slušivé módě za vynikající ceny. V oddělení 
pro domácnost na zákazníky čekají sezónní dekorace, 
ale i široká nabídka pomocníků pro domov a další zboží 
denní potřeby.

 
KONTAKTY 
OC Lužiny, 
2. podlaží, jednotka 49
www.kik.cz

Obuv a doplňky  
pro každého
Navštivte prodejnu DEIChMANN a odhalte módní 
dámskou, pánskou a dětskou obuv včetně doplňků  
pro všechny věkové kategorie v dobré kvalitě 
a za trvale nízké ceny. Nezbytnou součástí nabízeného 
sortimentu jsou prostředky péče o obuv. 

Paletu nabízených produktů potom uzavírají dárkové 
karty.

Na čem společnosti DEIChMANN opravdu záleží, je 
kvalitní zákaznický servis. 

Na Vaši návštěvu se těší kolektiv prodejny DEIChMANN 
v OC Lužiny!
 
KONTAKTY 
OC Lužiny, 2. podlaží, jednotka 40
www.facebook.com/deichmann.obuv
tel.: +420 725 295 827 
www.deichmann.com
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Letní výprodej,  
jak ho ještě neznáte… 
Máte chuť a odvahu změnit si svůj styl? V Takko 
Fashion s naším letním výprodejem máte možnost. 
Obohaťte svůj šatník o stylové oblečení plné barev 
a příjemných materiálů.

Letní výprodej a slevy 50% na již 
zlevněný dlouhý rukáv a kalhoty  
 
Slevy budou platné po dobu celého července 
na kamenné pobočce Takko Fashion. (vztahuje se 
pouze na vybrané zboží do vyprodání zásob)

 
KONTAKTY 
OC Lužiny, 
2. podlaží, jednotka 36
https://www.takko.com/cs-cz/

Kavárna Craft Coffee Factory 
je příjemným místem s obsluhou, kde dostanete to, co 
očekáváte. Ať už přijdete po nákupu na dobrou kávu, nebo 
se osvěžit domácí limonádou, budete spokojeni. Milovníci 
čerstvých dortů si přijdou též na své. Také můžete ochut-
nat něco na zub, třeba tortillu nebo toast. Mimo to, máme 
pro Vás připraveny i poctivé mléčné koktejly atd.
Výstup ze stanice metra B a posezení v kavárně je 
rozhodně dobrou volbou pro pracovní i mimopracovní 
schůzky s využitím WiFi a zásuvek pro nabíjení mobil-
ních telefonů i notebooků.

Obsluhujeme u stolu, tak, jak to má v každé správné 
kavárně být. Jak je naše obsluha milá a profesionální 
posoudí každý host sám. Stačí jen přijít..

 
KONTAKTY 
OC Lužiny, 
2. podlaží, jednotka 39

Vítáme Vás u NKD
S téměř 2000 poboček a asi 8000 zaměstnanci 
v Německu a Evropě patříme k celoevropské špičce 
diskontů s textilem. 

Ať již skvělá klasická móda, trendové kousky pro 
zvláštní příležitosti nebo módní doplňky - v našich 
pobočkách najdete velký výběr sezónní a aktuální módy 
pro každou velikost a každý vkus a také pro každý věk. 

Ale my vás vybavíme nejen v oblasti módy: Díky 
našemu různorodému sortimentu bytových doplňků, 
bytového textilu i dekorací a domácích potřeb nabízíme 
vždy skvělé vychytávky pro celou rodinu. Přitom vám 
vždy garantujeme: Nejlepší kvalitu za výhodné ceny.

 
KONTAKTY 
OC Lužiny, 
1. podlaží, jednotka 15
tel.: +420 725 892 278
www.nkd.cz

 
KONTAKTY 
OC Lužiny, 2. podlaží, jednotka 33
www.facebook.com/PapirnictviAKM
www.akm.cz

Papírnictví AKM 
Největší síť prodejen papírnictví v pražských nákupních 
centrech. široká nabídka školních a kancelářských 
potřeb, přání a dekorací i potřeb pro kreativitu Vašich 
dětí. Velký výběr značkových psacích potřeb.
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Sleva 7% 
Využij slevu na celý nákup 
v kamenné prodejně. Stačí 
na pokladně říct heslo:  
PROFIMODEL LUŽINY  
(Platnost slevy 1.7.-31.8.2021, 
neplatí na modely značky DJI)

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

Sleva 10 %
 
Sleva 10% na nezlevněné zboží 
TIMO. Nesčítá se s jinými akcemi.

Platnost od 1.7. do 30.9.2021.
 

OC Lužiny, 1. podlaží,
www.timo.cz

Sleva 20 % 
Bavlněné povlečení KREP se slevou. 
Rozměr: 140 x 200/70 x 90 cm,  
desén 20888/1
Cena 1 190 Kč, SLEVA 20 %, cena 
po slevě 952 Kč. Akce na vybrané 
povlečení platí od 1.7.-30.9.2021
 
OC Lužiny, 2. podlaží,
www.scanquilt.cz

Sleva 40 % 
na 1 kosmetický výrobek dle výběru*
 
*Slevy a nabídky se nekumulují. 
Sleva se nevztahuje na výrobky  
se zeleným bodem. Platnost  
nabídky 1. 7. – 30. 9. 2021. 

OC Lužiny, 1. podlaží,
www.yves-rocher.cz

Akce 2+1 
Při koupi 3 šumivých  
vitamínů LIVSANE získáte 
nejlevnější za 0,05 Kč. 
Akce platí od 1.7. do 30.9.2021 
nebo do vyprodání zásob. 
(pouze lékárna OC Lužiny)

OC Lužiny, 1. podlaží,
www.benu.cz

Sleva 10 % 
Platí na veškeré elektro včetně  
TV, lednic nebo praček.
Sleva neplatí na akční  
a letákové zboží.
Slevy nelze sčítat.
Platnost slevy od 8. 7. do 30. 7. 2021
 
OC Lužiny, 2. podlaží,
www.okay.cz

5X VÍCE BODŮ  
NA CELÝ NÁKUP*
* Předložte svou dm active beauty 
kartu na pokladně. Platí od 01. 07. 
do 30. 09. 2021 v prodejně dm OC 
Lužiny, Archeologická 2256/1, Praha, 
pro členy active beauty programu.

Twister + nápoj jen za 99 Kč!
Zastavte se v restauraci KFC  
pro skvělý Twister s bezedným  
nápojem za výhodnou cenu. 
Kupon uplatníte pouze  
u pokladny v restauraci KFC  
Praha Lužiny do 30.9.2021. 

OC Lužiny, 1. podlaží,
www.kfc.cz

#

*Sbírání a uplatnění bodů se nevztahuje na nákup dárkových 
karet a předplacených karet, vratné obaly, na počáteční koje-
neckou mléčnou výživu dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy, a na potraviny pro zvláštní lékařské účely dle nařízení 
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/128.

www.dm.cz

30 % sleva  
na brýlové  
doplňky
 
Platnost: 1.7.-31.8.2021 

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

Sleva 15 % 
na celý nákup a na veškerý 
knižní i neknižní sortiment. 
Nevztahuje se na nákup dárko-
vých poukázek a na nákupy přes 
e-shop. Slevy se nesčítají. Plat-
nost slevy od 1.7. - 30.9.2021.

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

Dárek 
Antibakteriální deodorant
Sprej na bosé nohy chránící proti oděr-
kám a puchýřům s pravým hedvábím 
v ceně 219 Kč zdarma k nákupu orto-
pedických a sportovních vložek Pedag. 
Platnost akce 1. 7. – 30. 9. 2021 
 
OC Lužiny, 2. podlaží,
tel: 225 982 620

Sleva 15 %  
na velký drink ze SPORT kategorie  
dle výběru. Slevu uplatníte  
předložením slevového kódu  
obsluze. Slevový kód: gP3887 
Platnost slevy  
od 1. 7. – 30. 9. 2021.

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

2+1 pivo zdarma 
Dej si dvě jakákoliv velká piva  
z aktuální nabídky a třetí dostaneš 
od nás.
Nelze kombinovat s výhodami  
zákaznické karty.
Platnost do 31.8.2021

OC Lužiny, 2. a 3. podlaží,
www.pivovar-luziny.cz

Sleva 15 %  
na samozavlažovací květináče 
a truhlíky velmi kvalitní  
a oblíbené německé  
značky Lechuza.

Platnost slevy od 1.7.2021 
do 31.8.2021 

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

Sleva 20 %  
na náramkové hodinky renovova-
ných značek. Každý týden ve slevě 
jiná značka, a která to zrovna je, 
dozvíte se přímo na naší provo-
zovně v OC Lužiny na velkoplošné 
zobrazovací jednotce.

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

Sleva 10 %  
na nezlevněné kabelky, batohy  
a kufry. Sleva se nevztahuje  
na zlevněné a jiné akční zboží  
a na nákup dárkových karet.  
Slevy nelze sčítat.  
Platí do 15. 7. 2021 pouze v OC Lužiny.

OC Lužiny, 2. podlaží,
www.deichmann.com

#
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1+1 ZDARMA na péči o pleť *
*Slevy a nabídky se nekumulují. 
Nevztahuje se na výrobky se zeleným 
bodem. K nákupu výrobku za plnou 
cenu získáte výrobek ve stejné nebo 
nižší hodnotě zdarma. Více informací 
u kosmetických poradkyň.  
Platnost nabídky 1. 7. - 30. 9. 2021.

OC Lužiny, 1. podlaží,
www.yves-rocher.cz

Sleva 15 % 
V OC Lužiny nyní můžete 
s naším kuponem na 15% slevu 
nakupovat zlevněné i nezlevněné 
zboží, a to až do 31. srpna 2021. 
Slevu, prosím, personálu ohlaste 
před začátkem markování nákupu.

OC Lužiny, 2. podlaží,
www.kik.cz

ocluziny.cz/akce/obchody

Aktuální slevové akce 

můžete kdykoliv sledovat na internetových stránkách 
OC Lužiny.  www.ocluziny.cz/akce/obchody

Každý den aktualizujeme akční nabídku obchodních jednotek 
a také inzerujeme akce obchodního centra  
www.ocluziny.cz/akce/centrum.  

Sleva 50 %
na všechny produkty z kávy.
Platnost nabídky 
1. 7. - 30. 9. 2021.
 

OC Lužiny,
1. podlaží, obchod 39

Sleva 20 % 
na nákup nad 399,-Kč
Platnost slevy  
od 15. 7. do 30. 9. 2021

 

OC Lužiny, 2. podlaží,
www.akm.cz

Sleva 20 % 
na celý nákup. Platnost slevy  
15. 7. - 30. 9. 2021
 

OC Lužiny, 1. podlaží,
www.nkd.cz

NOVĚ OTEVŘENO!
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Potraviny
BILLA 1
Móda, sPort, obuv, doPlňky, klenoty
aMetyst 3
DeICHmAnn 40
KIK 49
nKD 15
PePCO 16
PraCovnÍ odĚvy PraHa 42
takko FasHion 36
TImO 7
vF Moda 19
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ALZA 55
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doMáCnost
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ORIOn 17
sCanquilt 53
restauraCe, kavárny
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FruitisiMo 14
gourMet 69
kFC 10
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PRImA BAŠTA 68
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Fio banka 34
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kadeřniCtvÍ 100 Czk 59
koMerČnÍ banka 22
MĚstská kniHovna v Praze 67
Partners – FinanČnÍ PoradenstvÍ 26
Pet Center - CHovatelské Potřeby 8
u kvĚtinářky - kvĚtinářstvÍ 6
valMont - tabák 2
zdravÍ, krása, kosMetika
beauty salon 27
dM drogerie 23
eiFFel oPtiC 5
Herba zdravá výživa 52
lékárna lužiny 21
MoJe aMbulanCe 77
yves roCHer 4
zdravotniCké Potřeby 28
bankoMaty
air bank, Čsob, Fio banka, 
koMerČnÍ banka 1.nP
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OC LUŽINY s.r.o., Archeologická 2256/1, 150 00 Praha 5, IČ: 28990285  
Případné změny cen a tiskové chyby jsou vyhrazeny.


