ROZUMÍME ŘEČI ZVÍŘAT

MEGĚAŽ

PŘIJĎTE SI
PRO SVOU
VÝHERNÍ
ÚČTENKU!

SOUT

Soutěžte
o věcné ceny
v hodnotě

1 500 000 Kč!
Čeká na vás více než
660 atraktivních cen. Jak se
soutěže zúčastnit, se dozvíte uvnitř!

11/22
Platnost: 1. 11.–30.
11.–31. 11.

Psí tipy
xx

Kvalitní složení plné přírodních
přísad, které respektuje nutriční
nároky psů a koček, takže si mohou
každý den vychutnat kompletní,
zdravou, chutnou a vyváženou stravu.

VYZKOUŠEJTE NOVÉ
SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO
PRO PSY I KOČKY!

KOMPLETNÍ,
PŘÍRODNÍ
A VYVÁŽENÉ
KRMIVO PRO
VAŠEHO PSA

Všechny receptury jsou složeny
pouze z vysoce kvalitních přírodních
surovin od osvědčených dodavatelů
a neobsahují žádná barviva,
konzervanty ani umělé aroma.

CHUTNÉ
RECEPTURY
Z KVALITNÍCH
SUROVIN PRO
VAŠI KOČKU

GRANULE
PRO PSY A KOČKY
Vykostěné maso jako hlavní
přísada receptury a směs ovoce,
zeleniny a celozrnných obilovin
pro zajištění přirozené výživy
vašeho mazlíčka.

KAPSIČKY
PRO PSY A KOČKY
Připravené z vysoce kvalitního
masa vařeného při nízké
teplotě ve vlastní šťávě pro
intenzivní chuť a lepší zachování
živin. Neobsahují lepek a tím
napomáhají lepšímu trávení.

KOUPÍTE V PRODEJNÁCH

www.petcenter.cz

NEBO NA WWW.PETCENTER.CZ

BLACK FRIDAY!
Využijte na černý pátek výjimečných slev na více
než 50 vybraných produktů a zařaďte se tak
do MEGA SOUTĚŽE o výhry za 1 500 000 Kč!

Prémiové krmivo
pro psy Brit
Premium

Podestýlky
pro kočky
Biokat`s

různé druhy, od 12 kg

různé druhy,
od 5 kg

od 189 Kč
od

671

Kč

až

−44 %

Domečky pro
hlodavce Furries
dřevěná obydlí nebo
prolézačky, různé
druhy

Šampony
Tropiclean
PerfectFur
od 299 Kč

od

168

Kč

−44 %
Platí pouze od 25. do 30. listopadu.

Víme, co milují!

Kč

od

80

pro různé druhy
psí srsti, od
220 ml

Kč

−33 %

−55 %

od 1199 Kč

od

85

od 119 Kč

PÁTEK
ČERNÝ
JAKO JÁ!

Psí tipy
Vše pro spokojené psí tlamičky
- od pamlsků až po mističky!
ŤUKNĚTE SI
SE SVÝM PSEM
od

119

Kč

Superprémiové
krmivo Brit Care
výhodné balení
12 + 2 kg zdarma

TIP
Speciality
Woof&Brew

psí piva, vína nebo
zmrzliny, různé druhy
Dostupné jen na vybraných
prodejnách a e-shopu.

od 1 569 Kč

od

1 299

Kč

−17 %

PO TOMHLE VÍNU
KLIDNĚ MŮŽU
SEDNOUT I ZA
VOLANT!

www.petcenter.cz

109 Kč

93

726 Kč

590

Kč

−15 %

Konzervy Wellness CORE

kompletní krmivo s 95 % masa, různé
druhy, 400 g

−19 %

Kloubní výživa Alavis

pro ochranu a regeneraci kloubů a při
řešení pohybových problémů, 90 tablet

ZDRAVÍ
V LAHVIČCE
od

Náš
tip

219

Kč

NOVĚ

PŘÍSUN VITAMINŮ A MINERÁLŮ

Fresh Valley je unikátní značkou kvalitního superprémiového krmiva pro psy. V jejím sortimentu, který je
k dostání v každé prodejně PetCenter, najdete kromě
olejů i pamlsky, salámy a jiné masové dobroty, konzervy,
kapsičky i minerální doplňky. Veškeré produkty jsou
založeny na prvotřídních recepturách, které podporují
snadné trávení, udržují dásně i zuby zdravé a posilují zdraví a imunitu. Evropským unikátem jsou
čerstvé, chlazené hotovky pro psy, které
seženete na vybraných prodejnách
PetCenter.

Oleje Fresh Valley

mají příznivý vliv na trávicí trakt, klouby,
srdce a také podporují imunitu, různé
druhy, 250 ml

Víme, co milují!

Kč

Psí tipy
Neodolatelné dobroty i hračky, které
žádného psa neomrzí - to je PetCenter!

od 139 Kč

od

104

229 Kč

137

Kč

−25 %

Kč

−40 %

Kompletní
krmivo
Pet Royal

Hračka Huhubamboo

různé druhy,
od 900 g

gumová hvězda, čistí zubní plak,
12,7 cm

PRO CITLIVÁ
BŘÍŠKA

KE KOUPI 3 KS

1 KS ZDARMA
Kč

49

od

/ ks

ZDARMA

kuřecí nebo
hovězí salámy,
různé druhy,
450 g a 900 g

Kč

TIP

3+1

Salámy
Pet Royal

199

KE KOUPI 2 KS

1 KS ZDARMA
Kč

79

/ ks

2+1
ZDARMA

Superprémiové granule
Brit Care
různé druhy, 1 kg

www.petcenter.cz

Malí,

ale vybíraví!

Hlodavci a králíci mají velmi rádi kvalitní a chutná krmiva. To
jim poskytne právě řada Nature od společnosti Versele-Laga.
Krmivo jim dodá potřebnou energii díky směsi zeleniny, bylin
a lučního kvítí! Krmiva Versele-Laga Nature zakoupíte nyní se
slevou 20 %! Jak na to? Naskenujte QR kód z této stránky do
svého mobilu a získaný kupon uplatněte u pokladny jakékoliv
prodejny PetCenter nebo při online nákupu.

EXTRA
SLEVA

-20 %

na krmiva pro hlodavce
a králíky Versele-Laga Nature
Akce platí od 1. 11.–30. 11. 2022. Slevu
lze uplatnit pouze jednou a nelze ji
kombinovat s jinými slevami
a akcemi.

NASKENUJTE
QR KÓD
A ZÍSKEJTE
KUPON
SE SLEVOU!

Získat slevu

Psí tipy
Široká nabídka v PetCenter potěší
štěňátka, akční psy i gaučáky!

od 529 Kč

od

423

Kč

−20 %

od 1 349 Kč

od

1 080

Kč

−20 %

Pelíšky Huhubamboo

různé druhy, velikosti a barvy

Kompletní krmivo
Advance
různé druhy, 3 kg

129 Kč

Náš
tip

103

Kč

−20 %

DENTÁLNÍ PÉČE OD MALIČKA

Zubní onemocnění je u psů zdravotní záležitostí číslo
jedna a postihuje 80 % dospělých psů a až 96 % starších
psů. Proto je důležité se aktivně zapojit do domácí péče
o zuby vašeho pejska už od štěněte. Poskytnout mu
každý den ke žvýkání pamlsky Whimzees je nejpohodlnějším, nejúčinnějším a nejhravějším způsobem, jak
omezit výskyt zubního plaku, kamene i zápachu
z tlamy. Vyzkoušejte pamlsky Whimzees určené
speciálně pro štěňata od 3. měsíců. Nyní
je v prodejnách PetCenter koupíte
za skvělou cenu.

www.petcenter.cz

Dentální
pamlsek
pro štěňata
Whimzees

z čistě přírodních
surovin, různé
druhy, 105 g

ZDRAVÍ
V KAŽDÉM
HLODNUTÍ
• KOMPLETNÍ ŘADA KVALITNÍCH KRMIV,
•
•

PAMLSKŮ A DOPLŇKŮ
URČENO PRO HLODAVCE A ZAKRSLÉ KRÁLÍKY
NOVINKA VYROBENÁ V EU

PŘÍRODNÍ SLOŽENÍ
PLNÉ VITAMINŮ
A MINERÁLŮ

PŘIROZENÉ
OBRUŠOVÁNÍ
ZUBŮ

WWW.FURRIES-PET.COM
WWW.FURRIES-PET.CZ

SKVĚLÁ CHUŤ DÍKY
BYLINKÁM, OVOCI
A ZELENINĚ

NOVINKA K DOSTÁNÍ EXKLUZIVNĚ V PRODEJNÁCH
NEBO NA WWW.PETCENTER.CZ

Hlodavé tipy

SENO
Z ČESKÝCH LUK

Budete mít co dělat, než se prokoušete širokou
nabídkou pro hlodavce a zakrslé králíky.

od

KVALITNÍ
GRANULE

139

Kč

59

Kč

NOVĚ

Krmné seno
Furries
vysoký obsah
vlákniny,
od 500 g

NOVĚ
Granule
Furries

100% přírodní,
vysoký obsah
vlákniny pro lepší
trávení, různé
druhy, 700 g

PŘÍRODNÍ
POCHOUTKA

69

Kč

NOVĚ

S TĚMIHLE
ZDRAVÝMI
DOBROTAMI MĚ
ŽÁDNÁ NEMOC
NEZASKOČÍ!
Dropsy Furries

přírodní pamlsky bez obilí,
přidaného cukru nebo medu,
různé druhy, 125 g

Granule
s konopným
semínkem
Furries

dokonalý soulad
chuti a výživových
hodnot, 200 g

CHUTNÉ
BOBULE I HMYZ
od

Pamlsky Little One

chutné a zdravé pamlsky,
různé druhy, 200 g

69

Kč
100%
PŘÍRODNÍ

TIP

69

Kč

NOVĚ
VŠECHNO
V JEDNOM
od

SUŠENÉ
CHIPSY
od

69

Kč

89

Kč

NOVĚ

NOVĚ

Pamlsky Furries

jemně sušené plátky zeleniny
nebo ovoce, bez přidaných
konzervantů, různé druhy,
100 g

Víme, co milují!

Sypané směsi Furries

s obsahem ovoce a zeleniny,
různé druhy, 1 kg

Kočičí tipy

CHUTNÁ
PAŠTIČKA

79

V PetCenter máme takovou nabídku kvalitních
krmiv a dobrot, že vystačí až na devět životů!

TIP

Víte,
že...
BEZ ENERGIE TO NEJDE

Kočky dokážou prospat až 70 % svého života.
Denně je to v průměru až 16 hodin. Kočky spánek
nutně potřebují k tomu, aby energii dokázaly
vstřebat a uložit. Ta se jim pak velmi hodí při
lovu, který je stojí značné úsilí. Tito čtyřnozí
miláčci tak nejsou od přírody líní, ale pouze
potřebují dostatek času na regeneraci.
Zatímco páníčci usínají, tak se nachýlí čas pravých nočních
lovců.

KAPSIČKA
PLNÁ MASA

59

TIP
Kapsičky
Nature`s Variety
lahodná paštika
se spoustou masa
a lahodnou chutí,
různé druhy,
70 g

www.petcenter.cz

Konzervy Wellness CORE

přírodní, inovativní a zdravé
složení bez obilovin, různé druhy,
85 g

SEŽRAL JSEM
KAPSIČKY, SEŽRAL
JSEM GRANULE
A TEBE, PANIČKO,
TAKY SEŽERU!

Kč

Kč

KE KOUPI 3 KS

1 KS ZDARMA
Kč

47

/ ks

3+1

859 Kč

333

ZDARMA

Kapsičky
Wellness CORE

Kč

−61 %

přírodní šťavnaté
krmivo, různé druhy,
85 g

Tunel Huhubamboo
různé barvy

NEJOBLÍBENĚJŠÍ
PODESTÝLKA

od

189
HIT
Kč

Podestýlka Biokat`s Bianco

bezprašná, antibakteriální, hrubozrnná
podestýlka ze 100% přírodního jílu,
výborně a na dlouhou dobu pohlcuje
zápach, různé druhy, od 5 kg

Kočičí tipy
Získat si kočičí lásku je snadné - stačí si
v PetCenter vybrat, čím ji rozmazlíte.

od 79 Kč
od

59

Kč

−25 %

od 1 159 Kč

666

Kč

Víte,
že...
KOČIČÍ ŽIVOT NENÍ HOŘKÝ

Jakmile se do kočičí tlamy dostane hořká
chuť, kočka začne nadměrně slinit. Nejenže
je pro ni tento zážitek značně nepříjemný,
ale také si jej dlouho pamatuje. Je proto
velmi těžké kočce vložit do jídla nástrahy v podobě léků. Mnohdy je
totiž odhalí i ve velmi lákavém soustu.

−43 %

Multifunkční
tepee Gimborn

škrabadlo a domeček
v jednom

Pasta GimCat
Malt-Soft Extra

podporuje vylučování
spolknutých chlupů,
s extra obsahem
vlákniny, od 20 g

KE DVĚMA
PYTLŮM DÁREK!

od

Dárek
k nákupu!
KUPTE DVA PYTLE
A DOSTANETE
PELÍŠEK ZDARMA!

Při nákupu dvou velkých balení libovolných
granulí Advance pro kočky získáte pro vaši
kočičku pelech zdarma. Tento měkoučký
pelíšek jí poskytne nejen pohodlné
spaní, ale i pocit bezpečí. Akce
platí pouze do vyprodání
zásob.

www.petcenter.cz

429
TIP
Krmivo
Advance

různé druhy,
1,5 kg

Kč

OSVĚDČENÁ
KLASIKA

155
Kočičí toaleta
Ferplast WC Kitty
Otevřená plastová toaleta bez
odnímatelného okraje. Vyrobena
z lehkého plastu, který se
velmi dobře udržuje v čistotě.
Vhodná pro koťata a malé
kočky. Různé barvy. Rozměry:
41,5 × 30,5 × 10,5 cm.

petcenter.cz/znacka/ferplast/

Objevte optimální řadu
pro vaši kočku
V ADVANCE jsme odborníky na moderní
výživu zvířat a dělíme se s vámi o všechny naše
poznatky. Můžete tak kdykoliv sáhnout po tom
nejlepším krmivu, které vyhoví aktuálním
potřebám vaší kočky.

Koupíte v každé prodejně
nebo na

www.petcenter.cz
Víme, co milují!

Kč

TIP

Dostupné pouze na vybraných prodejnách.

Ptačí tipy

ZÁVĚSNÁ
POCHOUTKA

79

Nechlubíme se cizím peřím, jen skvělou
nabídkou pamlsků a krmiv pro opeřence!

OPTIMÁLNÍ
JÍDELNÍČEK

199

Kč

TIP

TIP

Tyčinky pro
andulky
Pet Royal

doplňkové krmivo
k zavěšení do
klece, se zvýšeným
obsahem živin,
ovocem a medem,
různé druhy, 2 ks

Víte,
že...

Kompletní
krmivo
Versele-Laga
Prestige

kvalitní složení
obohacené
o vitaminy,
aminokyseliny
a minerální látky,
různé druhy, 1 kg

PERPETUUM MOBILE

Ptáci se unaví až poté, co uletí neuvěřitelné vzdálenosti. Umožňuje jim to dokonalá
synchronizace všech tělesných funkcí.
Svaly, které pohání křídla, současně stahují a roztahují hrudník, čímž se plní
a vyprazdňují plíce. Pták tedy dýchá
v naprosto stejném rytmu, jako
mává svými křídly.

PRO DIVOKÉ
PTÁČKY
od
Zimní
příkrm pro
venkovní
ptactvo
Avicentra

různé druhy,
1 kg

79

Kč

TIP

VÍCEÚČELOVÉ
KRMÍTKO

339

Kč

TIP
Venkovní krmítko Domek

určené ke krmení venkovního ptactva,
univerzální systém upevnění, různé barvy,
objem násypky 0,8 l

www.petcenter.cz

Kč

PRO MALÉ
I VELKÉ PAPOUŠKY
od

190

PRO VENKOVNÍ
HOSTINU

289

Kč

NOVĚ

NOVĚ

Kompletní
krmivo
Psittacus

různé druhy,
od 450 g
Dostupné jen
na vybraných
prodejnách
a e-shopu

KAŽDODENNÍ
ZOBÁNÍ
od

89

Kč

TO SI
DÁM DO
ZOBÁKU!

TIP

Krmivo
Pet Royal

přírodní směs
dodává všechny
nezbytné živiny,
různé druhy, 800 g

Víme, co milují!

Kč
Venkovní krmítko Robin
na sypkou směs i na lojové
koule, různé barvy

Pod vodou

399 Kč

299

−25 %

V PetCenter najdete moře produktů i pro ty, kteří
mají šupiny, žábry, nebo žijí v podvodním světě.
99 Kč

74

Kč

−25 %

Servisní kit
BiOrb

set pro stále čistou
vodu obsahuje
náhradní náplň do
filtru, přípravek pro
úpravu vody a čisticí
utěrky

Krmivo pro
bojovnice pestré
Sera Bettagran
granule na podporu
vybarvení, 10 g

od 159 Kč

od

119

Kč

až

−25 %
Designové
akvárium BiOrb
ideální do menších
prostor pro chov
drobných rybiček,
různé objemy
a barvy

od 5499 Kč

od

4 124

Kč

−25 %

Dostupné jen na
vybraných prodejnách

Přípravek pro
úpravu vody Sera
pro zdravou čistou
a biologicky aktivní
vodu, od 50 ml

www.petcenter.cz

Kč

MEGA SOUTĚŽ

o ceny
v hodnotě

1.500.000 Kč
Kč
Nakupte aspoň za 500 Kč a přihlaste svou účtenku do soutěže!

Soutěžte
o 660 cen

TABULKA VÝHER

hodnota výher

2x víkendový pobyt s vaším čtyřnohým miláčkem

60 000 Kč

3x vysavač na psí a kočičí chlupy Dyson

60 000 Kč
300 000 Kč

10x mobilní telefon Apple iPhone 14, 128 GB

60 000 Kč

15x vyčištění interiéru auta od chlupů

720 000 Kč

30x krmivo na rok zdarma pro jedno zvíře

50 000 Kč

50x box plný radosti pro kočky a psy

250 000 Kč

50x dárkové poukazy v hodnotě 500 kč

2× 3× 10×

víkendový pobyt
pro vás a vašeho
čtyřnohého parťáka

vysavač na psí
a kočičí chlupy
Dyson

mobilní telefon
Apple iPhone 14,
128 GB

TABULKA VÝHER

hodnota výher

2× víkendový pobyt s vaším čtyřnohým miláčkem

60 000 Kč

3× vysavač na psí a kočičí chlupy Dyson

60 000 Kč

10× mobilní telefon Apple iPhone 14, 128 GB
15× vyčištění interiéru auta od chlupů
30× krmivo na rok zdarma pro jedno zvíře
50× box plný radosti pro kočky a psy
50× dárkové poukazy v hodnotě 500 Kč

300 000 Kč
60 000 Kč
720 000 Kč
50 000 Kč
250 000 Kč

Výherci hlavních výher budou vylosováni a kontaktováni do 5 dnů od skončení soutěže. Každých
14 dní bude probíhat slosování o vedlejší výhry.

Víme, co milují!

ou
v
s
e
t
j
u
tr
Zaregis
žte!
ě
t
u
o
s
a
u
k
n
e
t
č
ú
Bližší informace,
registrace účtenek
a kompletní pravidla
soutěže najdete na
petcenter.cz/soutez

petcenter.cz/soutez

Soutěž probíhá od 17. 10. do 17. 12. 2022. V tomto období se do soutěže zapojí každý,
kdo zakoupí zboží v minimální hodnotě 500 Kč na kterékoliv prodejně PetCenter
a zaregistruje ji společně se svými kontaktními údaji. Nárok na výhru má soutěžící,
který po výzvě předloží účtenku se všemi hlavními údaji či její fotografii.

Hledáme gy
nové kole

689 Kč

590

Kč

−14 %

OBLÉKNI KOŽICH PETCENTER

Přidej se k nám do PetCenter! Jsme jednou
z předních společnosti, který poskytují komplexní servis ohledně prodeje kvalitního krmiva
a chovatelských potřeb. Nyní máte příležitost
se stát novým členem našeho týmu. Aktuální seznam volných míst najdete na
www.petcenter.cz/jobs

Alavis Sanicell

léčivý preparát pro
kočky i psy, podporuje
regeneraci jater,
imunitu a léčbu
nádorů, 60 tablet

699 Kč

524

Kč

−25 %
Krmivo pro
býložravé
plazy Sera

vyvážený obsah
bílkovin a tuků,
1000 ml

Sledujte nás
na sítcíícchh,
ať víte o ak první!
o
a slevách jak

116
facebook.com/petcenter.cz
instagram.com/petcentercz
tiktok.com/@petcentercz

www.petcenter.cz

prodejen
po celé ČR

Blog plný tipů
pro chovatele:
blog.petcenter.cz

Nabídka z akčního letáku platí do vyprodání zásob. Některé výrobky se nemusí nacházet ve všech prodejnách. Vyobrazení nabízených produktů je pouze orientační.
Změny a chyby v tisku jsou vyhrazeny. Akční produkty můžete zakoupit také na www.petcenter.cz.

