
Vajnoria, Pri starom letisku, 831 07 Bratislava, info@vajnoria.sk

Otváracie hodiny Po – Ne:

6.00 – 22.00

Pozrite si nás aj na FB
Počas celej akcie si budete môcť vyrobiť v tvorivých dielničkách krásnu 
valentínku z papiera pre milovanú osobu, ktorú chcete prekvapiť.

Príďte sa zabaviť do Vajnorie a súťažte o skvelé ceny!

Hlavný
program

2 bábkové predstavenia

Žabí kráľ
15:00 - 16:00

Kráska a zviera
16:30 - 17:30

13.02
2016

Sprievodný 
program

HOSTESKA
AMORKO

+

Tvorivé dielničky
(počas celého programu)

Disko Jarka-tancovanie, 
súťaže + Púpavčata 
(16:00-16:30 a 17:30-18:00)

Zapojte sa do 
valentínskej súťaže
o najkrajšiu zamilovanú fotku

 vo Vajnorii a vyhrajte

 EXKLUZÍVNY BALÍČEK

Viac info o súťaži nájdete na našom FB 
profi le alebo na webovej stránke

 www.vajnoria.sk

Letáková ponuka platí iba s predloženým 
kupónom, alebo do vypredania zásob.

Raj rodinných 
nákupov

•	Otvorené 7 dní v týždni

•	Bezplatné parkovanie

•	Pravidelné akcie pre verejnosť

www.vajnoria.sk
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Viac o novinkách sa dozviete na www.vajnoria.sk

2 V letáku sú použité ilustračné fotografie. Za prípadné tlačové chyby sa ospravedlňujeme.

Nový rok s Vajnoriou

Rok 2015 bol pre Vajnoriu výnimočný. Otvo-
rila svoje brány návštevníkom a privítala ich 
v novom nákupnom centre vo Vajnoroch, kde 
pod jednou strechou nájdete široký sortiment 
produktov a služieb za výborné ceny.

Ďakujeme vám veľmi pekne za vašu priazeň, ktorú nám 
prejavujete. Tešíme sa, že nás pravidelne navštevujete 
pri nakupovaní alebo na eventoch, ktoré organizujeme.

Jedným z posledných bolo aj čertovsky dobré bábkové 
predstavenie „Čert slúži“ s tradičnými marionetami. Všetci sa 
výborne zabavili a na pamiatku si odniesli krásnu vianočnú 
fotografiu a vlastnoručne vyrobenú ozdobu.

Plesalo sa
vo Vajnoroch!

Obdobie fašiangov je typické svojimi 
bujarými oslavami, spoločenskými udalos-
ťami a obdobím plesov pred blížiacim sa 
pôstom. V sobotu 23. 1. sme sa zúčastnili 
na prvej spoločenskej udalosti v novom roku 
2016, na Reprezentačnom plese obyvateľov 
mestskej časti Bratislava Vajnory.

Už po 13. raz sa stretli Vajnorčania a všetci priaznivci dobrej 
zábavy v Dome kultúry Vajnory. Užili si výbornú plesovú 
atmosféru s priateľmi z Vajnor, pretancovali celú noc 
a vychutnali si sprievodný program. O hudobnú vložku sa 
postaral spevák Samuel Tomeček, Sendreiovci a AZ MUSIC, 
ktorí rozpálili všetkých hostí.

NC Vajnoria sa pravidelne zúčastňuje na akciách mestskej 
časti Vajnory a bola súčasťou aj tohto plesu s dlhoročnou 
tradíciou.

Už teraz sa tešíme na budúci ročník Reprezentačného 
plesu vo Vajnoroch, na ktorom sa NC Vajnoria s radosťou 
zúčastní.

V novom roku 2016 sme pre vás pripravili množstvo noviniek, 
výhodných akcií a kalendár zaujímavých podujatí pre širokú 
verejnosť.

Ak chcete byť vždy informovaní, sledujte našu webovú a FB 
stránku alebo leták s novinkami vo Vajnorii. Užívajte si aj 
naďalej príjemné nakupovanie u nás, kde sa z obyčajného 
centra stáva raj rodinných nákupov.

Vaše Nákupné centrum Vajnoria
Raj novoročných nákupov

Reprezentačný
ples Vajnory

23. januára sa udial reprezentačný
 ples v Dome kultúry Vajnory

 a Vajnoria bola pri tom.
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30% zľava na príslušenstvo 15% zľava na krmivá 
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Vaša tradične dobrá čistiareň
Starosti s praním a žehlením zverte do našich rúk.

PRANIE A ŽEHLENIE
s 50 % ZĽAVOU*

(platí pre košele, tričká, mikiny, ri�e, nohavice)

Periete si doma, ale nemáte čas žehliť?
ŽEHLENIE pre Vás

s 50 % ZĽAVOU

0948 665 830 NC Vajnoria
* zľava sa vzťahuje len na tie odevy, ktoré je možné prať a nie sú 

určené na chemické čistenie. ** zľavy platia do 29. Februára 2016.

Starý OtecStarý Otec vám prináša starostlivo  

vybrané potraviny z celého Slovenska.

Príďte si sami vybrať z viac ako 500 poctivých 

produktov vysokej kvality a výnimočnej chuti.

Široký sortiment zahŕňa mäsové a mliečne produkty, 

čerstvý chlieb a pečivo z vlastnej pekárne, medy, 

džemy, cestoviny, ovocné šťavy, slané a sladké  

pochutiny, pivo, víno, destiláty a mnoho iného.

Tešíme sa na vašu návštevu  
v našej predajni vo Vajnorii. w
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MÁTE CHUŤ 
  NA SKUTOČNÉ POTRAVINY?

DÁMSKEHO, PÁNSKEHO, DETSKÉHO
A POĽOVNÍCKEHO OBLEČENIA

TOVAR OZNAČENÝ:
BIELYM KRUHOM – 30 % ZĽAVA

MODRÝM KRUHOM – 40 % ZĽAVA
ŽLTÝM KRUHOM – 50 % ZĽAVA

ZELENÝM KRUHOM – 60 % ZĽAVA
ČERVENÝM KRUHOM – 70 % ZĽAVA

OBLEČTE SA DO ZNAČKY A ŠTÝLU
VO FEBRUÁRI ZA VÝNIMOČNÚ CENU!

www.operativa.eu

OPERATÍVA LIKVIDUJE ZÁSOBY
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Vyzdvihnite si
u nás zásielku
z viac ako 8 500
eshopov!
V predajni PRESSPOINT
v nákupnom centre Vajnoria.
Denne od 7:00 do 21:00.

Ušetrite
na

poštovnom!

Ako na to?
Stačí si pri online nákupe zvoliť
v košíku eshopu ako spôsob dopravy
Zásielkovňa.sk a pobočku
“Bratislava, NC Vajnoria, PRESSPOINT”

A to je všetko :)
Zásielka k nám dorazí behom 1 - 2 dní.
Potom máte až 7 dní, počas ktorých
si môžete zásielku vyzdvihnúť.
Termín je len na vás :)

2-násobne  
viac bodov na výrobky  
vybraných značiek
01. 02. – 29. 02. 201601. 02. – 29. 02. 2016

2-násobne 
viac 

bodov

86x110.indd   1 29/01/16   12:11
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OC Vajnoria

Spestrite si 
čakanie na jar 
výhodnými nákupmi 
u nás

Denne
6 – 22  h

Kupón na zľavu 3 € 
pri nákupe nad 15 €

Na tovar kúpený s použitím tohto kupónu sa nevzťahuje záruka vrátenia 
peňazí. Kupón nemožno uplatniť na nákup tabakových výrobkov, 
vratných obalov a prepraviek. Kupóny nemožno sčítať. Na jeden nákup 
možno uplatniť maximálne jeden kupón. Počet kupónov je obmedzený. 
Bližšie informácie pri pokladnici v predajni.

Platí od 8. 2. do 31. 3. 2016
iba v supermarketeTesco OC Vajnoria.

11641 Inzercia Vajnoria 180x113,75.indd   1 25.1.2016   18:21

Bepanthen® Care Masť 
100 g

€ 1119 

pôvodná cena 13,17 €

Biopron 9® 
Premium 30 + 10 cps

€ 870 

pôvodná cena 10,24 €

STOPKašeľ sirup Dr. Weiss
200 + 100 ml zadarmo

€ 469 

pôvodná cena 5,52 €

Sterimar® Cu nosový 
mikrosprej s obsahom 
morskej vody a medi 50 ml

€ 915 

pôvodná cena 10,77 €

Mugotussol® 190 ml 
Muconasal® Plus sprej 10 ml

€ 955 

pôvodná cena 11,24 €

Centrum® pre ženy 
30 tbl./multivitamín

€ 897 

pôvodná cena 10,55 €
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