
Podmínka uplatnění benefitu: Po předložení karty výhod Atrium Flora vám bude uplatněna aktuální výhoda, akce jsou platné od 1. 7. do 30. 9. 2019 v provozovnách Atrium Flora.

P R O G R A M
V Ý H O D

N A K U P U J T E  
V Ý H O D N Ě J I

Sleva 15 % na nákup produktů 
s logem Albi. Slevy a akce 

nelze kombinovat. 

Sleva 15 %. Slevy a akce  
nelze kombinovat.

Sleva 10 % na celé menu,
které se skládá z bagety,

nápoje a přílohy.

Sleva 10 % na nezlevněné
zboží. 

Sleva 20 % na Bombay  
Express menu.

Sleva 25 % na kompletní dioptrické 
brýle (obruba + brýlové čočky). Tuto 

slevu není možné kombinovat ani  
sčítat s jinými akčními nabídkami  

a slevovými poukazy.

Sleva 17 % na celý sortiment.  
Slevy a akce nelze

kombinovat.

Sleva 15 % na celý sortiment  
mimo produktů v akci nebo jinak  
zlevněných. Slevu nelze uplatnit  
na nákup Dárkových poukázek  

VITALAND a slevy nelze sčítat.

Sleva 15 % na veškerý nezlevněný
sortiment. Slevy nelze sčítat

s jinými slevami.

Sleva 15 % na celý sortiment včetně 
zlevněného zboží. Nelze kombinovat  

s dalšími slevami a akcemi.

Sleva 20 % na celý sortiment.  
Slevy se nesčítají ani nekombinují.  
Nelze uplatnit na opravy a servis.

Sleva 10 % na obuv, kabelky  
a kožené zboží. Slevy a akce  

nelze kombinovat.

Sleva 5 % na veškerý  
sortiment. 

Sleva 10 % na veškerý  
sortiment.

Sleva 15 % na nezlevněné zboží.  
Slevu nelze kombinovat s jinými  

nabídkami a promo akcemi.

Sleva 20 % na vše. Sleva se nevztahuje  
na LEGO, kočárky, autosedačky a jejich 
příslušenství a na produkty označené 

hvězdičkou. Slevy nelze sčítat.

SLEVA 20 %

Sleva 30 % na celý nákup.  
Sleva se nevztahuje pouze na  
nákup dárkových poukazů.

SLEVA 30 %
Sleva 10 % na služby  

dětského koutku.

SLEVA 10 %

Sleva 50 % na brýlová pouzdra.  
Slevu nelze uplatnit na e-shopu.

SLEVA 50 %
Sleva 10 % na veškerý  
nezlevněný sortiment.

SLEVA 10 %
Sleva 20 % na nezlevněnou obuv  

a kabelky Gino Rossi. Slevy  
a akce nelze kombinovat.

SLEVA 20 %

Sleva 10 % na celý sortiment  
mimo akčních a zlevněných  
produktů. Slevy nelze sčítat.

SLEVA 10 %
Sleva 30 % na nezlevněnou kolekci. 
Slevu nelze kombinovat s jinými  

nabídkami a promo akcemi.

SLEVA 30 %

SLEVA 15 %

@atriumflora facebook.com/AtriumFlora

Sledujte nás 
na Instagramu!

Připojte se k nám  
na Facebooku!
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