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-20%*

2019. DECEMBER 7.
szombaton 18:00 és 21:00 óra között 

www.alphaparksopron.hu
/alphapark.bevasarlokozpont Általános nyitva tartás H–Szo: 9–20,  V: 10-18**

**Az egyes üzletek nyitva tartása eltérhet az általánostól
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DECEMBER 7-ÉN 16 ÉS 18 ÓRA KÖZÖTT A

AZ AULÁBAN VÁRJA A GYEREKEKET!

Készülj verssel, énekkel, rajzzal és ha időben érkezel, 

ajándékban* részesülsz!

A programokon való részvétel ingyenes! A változtatás jogát fenntartjuk!
* Az ajándék korlátozott számban áll rendelkezésre. Az ajándékot érkezési sorrendben tudjuk biztosítani (az első 70 gyereknek)
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Infratrainer: Csúcstechnológiás edzőgép, mely egy magyar mérnök-
páros találmánya. Az intenzív cardio-edzést biztosító infratrainert több ha-
tékony alakformáló- és fogyasztó módszer kombinálásával fejlesztették tö-
kélyre úgy, hogy az infrasugárzás és a mágnesterápia – amúgy külön-külön 
is kiváló – hatásait hatékonyan ötvözi egybe.

Mágnesterápia: A mágnesterápiás eszközt a bicikliülésbe építették be, 
ezzel tovább erősítve a testben zajló méregtelenítő folyamatokat és ráadásul 
még vitalizál is. Sőt gerinc –és porckorongsérvesek is előszeretettel hasz-
nálhatják, mert a mágnesterápia enyhíti a fájdalmukat. (Gyulladásos állapot-
ban viszont nem használható!) A 4 db Philips Vitae infrasugárzóval ellátott 
gépen 9 nehézségi fokozat állítható be, így az 50 perces edzés alatt akár 
600-800 kcal is felhasználódik. Ez megegyezik egy félmaraton lefutásával. 
Az edzőgépben szabályozható a hőfok és az is, hogy a test mekkora részét 
érje az akár 55-60 °C-os hőmérséklet. Az edzésidő alatt beépített média- le-
játszóval -filmnézés, zenehallgatás- segítjük a kikapcsolódás lehetőségét is.

Nyitva tartás: H-V: 07:00-22:00 (bejelentkezés alapján).

Alphapark II., az OBI felőli oldalon

Kik vagyunk? AzAlvásért.hu a sikeres csehországi "Egészséges alvás központja" Bt. magyar utódja. Elő-
dünk már 1991 óta  működik a cseh piacon, fő profilja az egészséges alvással kapcsolatos termékekkel, vala-
mint tanácsadással foglalkozó értékesítő központok fejlesztése.Víziónk egy  olyan üzlethálózat kiépítése Kö-
zép-Európában, amely kiemelkedően szakképzett értékesítők segítségével támogatja a vásárlók egészséges 
alváshoz szükséges kellékeinek beszerzését.

Küldetésünk: Életünk körülbelül egyharmadát alvással töltjük. Ügyfeleink minőségi alvását ezért szemé-
lyes küldetésünknek tekintjük. Hiszünk benne, hogy széles termékkínálatunknak köszönhetően képesek va-
gyunk jobbá tenni életüket. Fontos továbbá számunkra, hogy Ön üzleteinkben otthon érezze magát. Ebből 
kifolyólag kellemes és "ismerős" környezetet alakítunk ki boltjainkban, és közvetlen, segítőkész munkaerőket 
- alvásszakértőket - alkalmazunk. Mivel matracot és ágyat nem vásárlunk rendszeresen, tudatában vagyunk, 
hogy a döntéshez idő kell. A kedves érdeklődő ezért minden terméket kényelmesen kipróbálhat üzleteinkben, 
emellett a válogatás közben kellemesen meg is pihenhet rajtuk. Szolgáltatásaink azonban nem érnek véget 
a vásárlás után. Az ágyat vagy a matracot házhoz szállítjuk, igény szerint össze is szereljük, illetve további ta-
nácsadást biztosítunk.

Alphapark I., a mozgólépcső tetején, a Toy Star mellett.

HOSSZÍTOTT NYITVA TARTÁS ÉS EXTRA AKCIÓK

Coccolino öblítő (többféle)
870 ml, 960 ml, 1680 ml,1800 ml,  494-1022,99 Ft/l

58-72 mosásra, 12,36-15,34 Ft/mosás
1040 Ft helyett 

890Ft
Az akció kizárólag a soproni Alphaparkban 

található EuroFamily üzletben, 2019. december 
7-én 18 és 21 óra között, a készlet erejéig 

érvényes.

Late night shopping a Hervisben is! Jöjjön el 
a Hervisbe december 7-én este, ahol

2-t fizet 
3-at vihet*

akcióval várjuk a vásárlókat.
*A kedvezmény más akcióval nem vonható össze és kizárólag a Hervis Sopron 

Alphapark áruházában érvényes a „Late night shopping” rendezvény (2019.12.07. 18 
órától 21-ig) ideje alatt. A kedvezmény a kerékpárokra nem érvényesíthető és online 
vásárlás esetén nem érvényes. A kedvezmény mindenesetben a legalacsonyabb árú 

termékre vonatkozik.

December 7-én 9-20 óra között

Kettőt fizet,  
hármat vihet!*

Az akció részleteiről 
érdeklődjön az üzletben

FÁNK KAKAÓ ÍZŰ 
BEVONATTAL

HAPPY ITAL
rizs, kókusz, mandula
1 liter

penny.hu

Az akció érvényes:
2019. december 7-én,
szombaton 18-21 óra
között, ill. a készlet 
erejéig a soproni 
Alphaparkban 
található üzletünkben.
Részletek az üzletben. 279 

Ft/
db399  Ft

-30%

69 
Ft/
db99  Ft

-30%

Okos megoldás

TALÁLKOZZUNK A PENNY-BEN!

Penny_sopron_alphapark_93x66_2019-12-07.indd   1 2019. 11. 14.   16:46:43

Ingyenes computeres szemvizsgàlat
 12-19 óra között (bejelentkezès: 323-383)

40% 
kedvezmény minden szemüveglencsére

30%
kedvezmény minden szemüvegkeretre

Az akció komplett szemüveg vásárlásakor érvényes.

Csirkés burrito kis adag hasábburgonyával csak 

1.420 Ft

10%
kedvezmény a téli kollekcióra

20-50%
kedvezmény a korábbi modellekre.

Az akció egész nap tart.

Egész nap (9-21 óra között)

20%
kedvezmény minden termék árából

A kedvezmény más akcióval nem vonható össze, 
Bestseller termékekre nem vehető igénybe.

Öt alkalmas bérlet 10.000 Ft helyett 

8.500 Ft

15%
kedvezmény csak könyvekre,

 kivéve szótárak, akciós- és tankönyvek. 

Az akció  más kedvezménnyel nem vonható össze. 
Érvényes: 2019. december 7. 18-21 óra között

Minden termék 

20%
kedvezménnyel EGÉSZ NAP

A kedvezmény az akciós termékekre nem vonatkozik,
ill. további akciókkal nem vonható össze!

IMPRESSZUM: A programoknál a változtatás jogát fenntartjuk!   
Artwork és szerkesztés: ampm marketing iroda I info@ampmmarketing.eu I ampmmarketing.eu.A hirdetések és cikkek tartalmáért és az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk!

20%
kedvezmény a teljes vásárlásra*

*A kedvezmény más kedvezménnyel és akcióval 
nem vonható össze, ajándékkártya vásárlására nem 

vonatkozik, készpénzre nem váltható. 

December 7-én 9-19 óra között:
Marslakócskák gumivitam az egészséges fejlődésért 

(60x-os kiszerelés) 3.850,- forint helyett 

2.190 Ft
Microlife BP A2 Basic felkaros vérnyomásmérő 5 év 

garaciával 15.990,- helyett 

10.990 Ft
Microlife BP A2 Classic felkaros vérnyomásmérő 5 év 

garaciával 11.990,- helyett 

8.990 Ft

1 kupon = 

15x
active beauty pont a vásárlás végösszegére

A kupon az active beauty törzsvásárlók számára 2019. december 7-én, 18:00 és 21:00 között, 
kizárólag a soproni Alphapark-ban található dm üzletben váltható be. A kupon ellenében 15x-
es pontot írunk jóvá active beauty kártyáján. Egy vásárlás alkalmával csak egy kupon váltható 
be, a webshopban (www.dm.hu) nem vehető igénybe a kedvezmény. A kupon más, a vásárlás 
végösszegére vonatkozó ajánlatokkal együtt is érvényes. A többszörös pontok akkor kerülnek 

jóváírásra, ha a kuponon levő termékek egyenként fogyasztói ára eléri vagy meghaladja a 
300 Ft-ot. A programban való részvételre és a kedvezmények igénybevételére fogyasztónak 

minősülő természetes személyek jogosultak (gazdálkodó szervezetek és viszont eladók nem). A 
programban történő részvétel egyéb feltételeit az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák 

(www.dm.hu/activebeauty)

Új üzletek  
AZ ALPHAPARKBAN:

Bejelentkezés: 06-20/213-2830

Elite Shape
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December 7-én  

20%
kedvezmény minden 
vásárlára, és az ezen 

a napon leadott 
megrendelésre.


