SLEVOVÉ KUPÓNY SE SLEVAMI 20 % UVNITŘ KATALOGU
PLATNOST 18. 11.–1. 12. 2020

Black
Friday
EXTRA SLEVY

-33 %
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1 199

Superprémiové krmivo pro štěňata
velkých plemen Wellness Core Original
přírodní krmivo bez obilovin a bohaté na bílkoviny
s vysokým obsahem kuřecího masa, 10 kg

Psí
tipy
39,90

189,90

99,90

29,90

84,90

49,90

Sušené hovězí plíce Vetamix

-47 %

-41 %

vařené kousky masa zalité
vývarem ve dvou konzervách,
různé příchutě, 2× 85 g

pískací sova nebo zajíc, odolný
manšestr šetrný k psím zubům, 27 cm

5+5
RMA

Cena za kus

14,90

100% prémiové plíce jsou vhodné také
jako netučný pamlsek pro chlupáče na
dietě, 75 g

Superprémiová
konzerva Shiny Dog

Textilní hračky Huhubamboo

ZDA

-25 %

-18 %

3DA+R1MA

Sušená
vepřová
pacička
Vetamix

Z

prémiový
pamlsek pro
střední a velká
plemena
a ideální doplněk
každodenního
BARFování, 1 ks

Cena za bal.

od

25,90

Pochoutky Pedigree
Ranchos (70 g) a Rodeo
(70 g nebo 123 g)

1+1

ZDARM

A
od 169

až

-32 %

od

119
1579

1 299

Cena za bal.

Pamlsky
Gimdog Superfood

42,50

masové kuličky z kuřecího
masa v kombinaci s vybranými
superpotravinami, různé příchutě, 70 g

Hračky z tvrzené
gumy Gimborn
kost nebo míček,
různé velikosti

www.petcenter.cz

+2 kg

ZDARMA

Superprémiové krmivo Brit Care
hypoalergenní bezobilné krmivo pro
dospělé psy všech plemen s lososem
a bramborem, v akci 12 + 2 kg ZDARMA

Bez Soji a GMO

Konzervy Brit Mono Protein jsou vhodné
pro psy s citlivým zažíváním, alergiemi
a potravinovou intolerancí, díky obsaženému
jednomu druhu proteinu a u některých
druhů s hypoalergenní přílohou.

MASO S KOUSKY VNITŘNOSTÍ
V LAHODNÉM MASOVÉM PATÉ
Lososový olej, zdroj Omega-3
Bez obilovin, soji a GMO

krmivo-brit.cz
www.petcenter.cz

facebook.com/brit

Kočkami zbožňovaný.

Schválený
všemi jejich
smysly.

OCHUTNAJÍ TEXTURU
jemně sekané
nebo trhané kousky

Víme, že kočky poznají,
co je dobré. Proto nabízíme

OČICHAJÍ LAHODNOU OMÁČKU

receptury krmiv s vysokým

pomalu vařená
z lahodných kousků bílkoviny

obsahem kvalitních bílkovin,
které zaručí lahodný
a šťavnatý požitek plný
skvělých chutí.
Misku za miskou.

UVIDÍ DVĚ SLOŽKY
delikátní sousta masa
na hladké paštice

Koupíte v prodejnách
S radostí poradíme s výběrem!

.

USLYŠÍ NA ZAŠUSTĚNÍ
chutné granule
plné masa

í
č
i
č
o
K
tipy
1+1

199,90

149

ZDA

RMA

Funkční
pasty Gimcat
na podporu
kočičího zdraví,
různé druhy,
50 g

Cena za kus

29,90
3+2

ZDARMA

Konzerva Brit
Fish Dreams

Cena za bal.

37,50
Špalíčky Huhubamboo
Mini Soft Sticks

-25 %

šťavnaté konzervy
s celými kusy rybího
masa či plody moře,
80 g

přírodní masová pochoutka,
různé druhy, 60 g
až

-28 %

POUZE S VĚRNOSTNÍM
PROGRAMEM

-31 %

57,90

39,90

od 169

od

Funkční pamlsky
Gimcat Nutri Pocket

99

1D+AR1MA

199,90

129

Pískací hračka
OurPets

hračka imitující realistický
myší zvuk, různé druhy

Superprémiové
krmivo pro koťata

kompletní vyvážené krmivo
pro kojící kočky a koťata,
různé druhy, od 300 g

křupavé polštářky s měkkou
náplní, obsahující řadu zdraví
podporujících složek, 60 g

-35 %

-41 %

Z

Cena za kus

22,90

319

229

Podestýlka Biokat‘s
Bianco Fresh Control
hrubozrnná podestýlka ze
100% přírodního jílu, 10 kg

www.petcenter.cz

Konzerva Wellness Core
Signature Selects

obsahuje delikátní kousky masa
v omáčce, 79 g

e
š
a
v
Pro líčky
maz
119,90

69,90

-24 %
169

129

-26 %

-42 %

Krmítko HamStake
pro hlodavce

Odkalovací
čerpadlo
Biorb

Hoblinová
podestýlka
Gimbi

pochoutka z březového a dubového
dřeva se semínky a zeleninou, 20 cm

vhodná pro
hlodavce, 60 l

určené na ruční
odčerpání
zbytkového kalu
ze dna akvária

-34 %

2DA+R2MA

389,90

289

Z

179,90

Dentální
pamlsky
Whimzees

119
Plechovka cvrčků Zoomed
Can Can O‘ Crickets

ideální pro většinu ještěrek, želv, ryb,
ptáků a malých zvířat, balení obsahuje
60 cvrčků (nejedná se o živé cvrčky)

-25 %

Cena za kus

od

6,50

vánoční edice
k udržení
zdravého psího
chrupu, různé
velikosti, 1 ks

-46 %
239

179
Stabilizátor
vodovodní
vody Sera
Aquatan
250 ml

74,90

39,90

Pamlsky pro psy
Huhubamboo Steak

přírodní masové pochoutky pro psy
vhodné i při tréninku, 75 g

www.petcenter.cz

1399,90

899
Fontána pro kočky
Ferplast Vega

Fontána Vega zajistí vaší kočce nebo
malému psovi přísun čerstvé vody
díky efektu tekoucí vody. Objem 2 l.
Balení obsahuje filtr s aktivním uhlím,
čerpadlo a adaptér.

-36 %

30L Pink Ocean
48444

30L Stone Garden
48445

Objevte novou cestu jak použít
dekorace ve Vašem akváriu
Dekorační sada je rychlou cestou jak dosáhnout
profesionálního vzhledu Vašeho biOrb akvária.
Kombinace jednotlivých vzorů a textur vytvoří
působivý dojem.

Jednoduše si vyberte, která se Vám líbí a vemte ji
domů. Pro více informací o dekoracích navštivte
www.biorb.com

Máme

nový web!
MRKNĚTE NA PETCENTER.CZ
A VYZKOUŠEJTE HO NA
VLASTNÍ KŮŽI.

,
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Ví lují
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BLACK
FRIDAY
Připravili jsme pro vás speciální slevové kupóny na
atraktivní sortiment ve výši 20 % na vaše nákupy!

-20 %

SLEVA 20 %
na všechno od značky
TRAINER pro psy a kočky

Dopřejte svým miláčkům superprémiové
krmivo, které je vysoce kvalitní a neobsahuje
umělé konzervanty ani barviva. Udržuje
kočky i psy ve fyzické pohodě a podporuje
jejich zdraví.
Slevy platí od 13. do 19. listopadu 2020.

Sleva platí pouze na značku Trainer. Slevu lze uplatnit pouze jednou a nelze ji kombinovat s jinými slevami a akcemi. Platnost kupónu od 13. listopadu do 19. listopadu 2020.

-20 %

SLEVA 20 %
na všechno od značky
ADVANCE pro psy a kočky

Superprémiová značka, vyvinutá na základě
nejnovějších vědeckých poznatků. Vyberte
si speciálně s ohledem na velikosti, stáří
a potřeby vašich mazlíčků.
Slevy platí od 20. do 26. listopadu 2020.

Sleva platí pouze na značku Advance. Slevu lze uplatnit pouze jednou a nelze ji kombinovat s jinými slevami a akcemi. Platnost kupónu od 20. listopadu do 26. listopadu 2020

JAK SLEVU UPLATNIT?

Kupón ukažte na pokladně jakékoliv prodejny Pet Center v České republice, kde vám bude
konkrétní sleva odečtena. Při nákupu na e-shopu petcenter.cz je sleva již automaticky
uvedena u konkrétního zboží a není potřeba pro její získání zadávat žádný kód.
Kupón je možné mít jak vytištěný, tak v on-line podobě. Sleva platí na jeden nezlevněný produkt značky uvedené na kupónu. Slevu lze uplatnit pouze jednou a nelze ji kombinovat
s jinými slevami a akcemi. Platnost kupónu uvedena na kupónu.

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 prodejnách

i na e-shopu petcenter.cz. S výběrem rádi poradíme!
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-29 %

295

249

POUZE S VĚRNOSTNÍM
PROGRAMEM

Superprémiové
krmivo pro psy
velkých plemen
Advance Dog Maxi

-16 %

kompletní vyvážené
krmivo pro velké psy,
různé druhy, 14 kg

Alavis Calming pro psy a kočky
čistě přírodní přípravek pro potlačení
stresu a nervozity, 45 g

od 1699

1 199
-25ž
%
a

od 69,90

59,90

Kompletní krmivo
pro drobné hlodavce
nebo králíky a morčata
Darwins Special
se zvýšeným obsahem živin,
minerálních látek, vitamínů
a antioxidantů vhodné pro
dlouhodobé krmení, 500 g

219

129

-41 %

Kapky
Tropiclean pro
svěží dech

pro osvěžení psího
dechu a zvýšení
celkové zubní
hygieny, 52 ml

124
facebook.com/petcenter.cz
instagram.com/petcentercz

www.petcenter.cz

prodejen
po celé ČR

Čtěte taky
náš blog
blog.petcenter.cz

Nabídka z akčního katalogu 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

