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

nelze kombinovat.

Antivirová dezinfekce automobilu  
ozonem v hodnotě 995 Kč ZDARMA  
k programu EXCLUSIVE. Sleva se  

nevztahuje na další akce a nelze ji  
kombinovat s jinými slevami.

Sleva 10 % na celý sortiment.  
Slevy a akce nelze

kombinovat.

Sleva 15 % na celý nákup. Sleva  
neplatí na nákup poukázek  
a akčních balíčků. Sleva se  

nevztahuje na produkt  
Masterpiece.

Sleva 10 % na nezlevněné zboží  
(neplatí na modely Excellent price),  
sleva 5 % na již zlevněné zboží.

Sleva 10 % na obuv a koženou  
galanterii, nelze slučovat  
s jinou akcí či nabídkou.

Sleva 5 % na veškerý  
sortiment. 

Sleva 10 % na veškerý  
sortiment.

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 20 % na Bombay  
Express menu. 

Sleva 10 % na sortiment značek Parker, 
Moleskine, Lamy, Waterman  

a Faber-Castell.

Sleva 20 % na brýlové  
doplňky.

Sleva 10 % na veškerý  
nezlevněný sortiment.

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

slevu není možné kombinovat ani  
sčítat s jinými akčními nabídkami  

a slevovými poukazy.

Sleva 20 % při nákupu  
nad 299 Kč. Platí i na  

zboží v akci.

Při zakoupení balení mini makronek 
(12 ks), zaplatíte pouze za 9 ks  

a 3 ks od nás dostáváte zdarma.  
Členové našeho věrnostního klubu  
získají navíc automaticky i body za  
svůj nákup. Nelze kombinovat  
s ostatními slevami a akcemi.

Sleva 20 % na zrnkovou a mletou  
kávu (rozvažovanou i balenou).  
Slevu nelze kombinovat s akcí Dny  
Kávy (2+1) a akčními kávami.

Sleva 20 % na 1 produkt, neplatí na 
zlevněné a akční zboží.

Platí i na zlevněné zboží. Neplatí 
na zboží z letáků a slevových knížek, 
 nelze kombinovat s jinými akčními  
nabídkami a slevovými kupony. 

 Neplatí na kola včetně odrážedel, 
 elektrokola, dárkové poukázky, 
servis a sortiment značky Kostka.

Sleva 10 % na vybraný  
sortiment.

Sleva 10 % na nezlevněné zboží  
(neplatí na modely Special price),  
sleva 5 % na již zlevněné zboží.

Sleva 10 % na přikrývky a polštáře  
(s výjimkou výplňových polštářů)  
při nákupu nad 1 500 Kč. Slevy  

se nesčítají a neplatí na již  
zlevněné zboží.

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

nabídkami a promo akcemi.

Sleva 30 % na 1 kosmetický výrobek  
dle výběru. Slevy se nekumulují.  

Nevztahuje se na výrobky  
označené zeleným bodem.

Sleva 10 % na služby dětského  
koutku.

Sleva 15 % na druhou položku. Sleva 
platí na nejlevnější položku a pouze 
na nezlevněné produkty. Slevu nelze 
kombinovat s jinými akcemi, zboží  

z této akce lze pouze vyměnit.

Podmínka uplatnění benefitu: Po předložení karty výhod Atrium Flora vám bude uplatněna aktuální výhoda, akce jsou platné od 1. 1. do 31. 3. 2021 v provozovnách Atrium Flora.

Sleva 10 % na nezlevněné
zboží. 

Sleva 10 % na výrobky řady  
ITINÉRAIRE DES SAVEURS (IDS).  
Tuto slevu lze kombinovat s jinými  

akčními nabídkami a slevami.

Sleva 15 % na vše nezlevněné.  
Slevy nelze kombinovat  
s jinými akcemi a slevami.
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Sleva 10 % na jakýkoliv  
produkt.

SLEVA 10 %

Sleva 20 % na nezlevněné zboží.  
Slevy a akce nelze kombinovat.

SLEVA 20 %

Sleva 15 % na celý nákup. Nevztahuje  
se na již zlevněné zboží. Slevy 

 a nabídky se nekumulují.

SLEVA 15 %
Sleva se nevztahuje na  

výprodej a nelze ji kombinovat  
s jinými akcemi.

SLEVA 20 %

Sleva 10 % na mobilní příslušenství  
a 5 % na opravy mobilů a tabletů.

Odneste si domů zásobu dobrot!  
Při koupi dvou kelímků balené  
zmrzliny dostanete třetí zdarma.  
Výběr je na vás, zdarma je vždy  

nejlevnější z trojice.

SLEVA 10 %

Sleva 15 %.

SLEVA 15 % Sleva 20 % na vše, sleva neplatí  
na LEGO, kočárky, autosedačky  
a jejich příslušenství. Sleva se  

nevztahuje na produkty  
s hvězdičkou. Slevy se  

nedají kombinovat.

SLEVA 20 %
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