
Black 
Friday  

EXTRA ZĽAVY

Akciový
katalóg

PLATNOSŤ 18. 11.–1. 12. 2020

Superprémiové krmivo pre šteňatá 
veľkých plemien Wellness Core Original
prírodné krmivo bez obilnín a bohaté na bielkoviny 
s vysokým obsahom kuracieho mäsa, 10 kg

46,99
69,99

ZĽAVOVÉ KUPÓNY SO ZĽAVAMI AŽ 30 % VO VNÚTRI KATALÓGU

-33 %



Textilné hračky Huhubamboo
pískacia sova alebo zajac, odolný 

menčester šetrný k psím zubom, 27 cm

-47 %

3,79
7,19

Superprémiová 
konzerva Shiny Dog
varené kúsky mäsa zaliate 

vývarom v dvoch konzervách, 
rôzne príchute, 2 × 85 g

1,99
3,39

-41 %

Sušená 
bravčová 
nožička 
Vetamix
prémiová 
maškrta pre 
stredné a veľké 
plemená, 
ideálny doplnok 
každodenného 
kŕmenia BARFom 
1 ks

5+5ZADARMO

0,59
Cena za kus

Maškrty  
Gimdog Superfood
mäsové guľky z kuracieho 
mäsa v kombinácii s vybranými 
superpotravinami, rôzne príchute, 70 g

1,69
Cena za bal.

1+1
ZADARMO

-18 %

Superprémiové krmivo Brit Care 
hypoalergénne bezobilné krmivo pre 

dospelých psov všetkých plemien s lososom 
a zemiakmi, v akcii 12 + 2 kg ZADARMO

+2 kg
ZADARMO49,99

60,99

Hračky z tvrdenej 
gumy Gimborn
kosť alebo loptička, 
rôzne veľkosti

od 4,79
od 6,79

-33 %
až

Pochúťky Pedigree
Ranchos (70 g) a Rodeo 
(70 g alebo 123 g) 

3+1
ZADARMO

od 1,12
Cena za bal.

1,19
1,59

-25 %

Sušené hovädzie pľúca Vetamix 
100% prémiové pľúca sú vhodné tiež ako 

maškrta pre chlpáča na diéte, 75 g

www.petcenter.sk

Psie 
tipy



www.petcenter.skkrmivo-brit.cz facebook.com/brit

MÄSO S KÚSKAMI VNÚTORNOSTÍ 
V LAHODNOM MÄSOVOM PATÉ

Lososový olej, zdroj omega-3
bez obilnín, sóje a GMO

Konzervy Brit Mono Proteín sú vhodné
pre psov s citlivým trávením, alergiami

a potravinovou intoleranciou, vďaka obsahu
jedného druhu proteínu a u niektorých

druhov s hypoalergénnou prílohou.Bez sóje a GMO
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UVIDIA DVE ZLOŽKY
delikátna sústa mäsa 

na hladké paštéte

POČUJÚ UŽ NA ZAŠUCHOTANIE
chutné granule 

plné mäsa

OCHUTNAJÚ TEXTÚRU
jemne sekané

alebo trhané kúsky

OČUCHAJÚ LAHODNÚ OMÁČKU
pomaly varená z lahodných 

kúskov bielkoviny

Mačkami zbožňovaný.

Schválený
všetkými ich
zmyslami.
Vieme, že mačky spoznajú,
čo je dobré. Preto ponúkame
receptúry krmív s vysokým
obsahom kvalitných bielkovín,
ktoré zaručujú lahodný
a šťavnatý pôžitok plný
skvelých chutí.

Misku za miskou.

Kúpite v predajniach  . 
S radosťou poradíme s výberom! 

OCHUTNAJÚ TEXTÚRU
jemne sekané

alebo trhané kúsky

OČUCHAJÚ LAHODNÚ OMÁČKU
pomaly varená z lahodných 

UVIDIA DVE ZLOŽKY
delikátna sústa mäsa 

na hladké paštéte

POČUJÚ UŽ NA ZAŠUCHOTANIE
chutné granule 

plné mäsa



www.petcenter.sk

Funkčné maškrty  
Gimcat Nutri Pocket

chrumkavé vankúšiky s mäkkou 
náplňou, obsahujúce množstvo 

zdraviu podporujúcich zložiek, 60 g

1,65
2,39 -31 %

Superprémiové
krmivo pre mačiatka
kompletné vyvážené 
krmivo pre dojčiace mačky 
a mačiatka, rôzne druhy, 
od 300 g

od 3,89 
od 6,59

-41 %

Funkčné 
pasty Gimcat
na podporu 
zdravia mačky, 
rôzne druhy, 
50 g

5,69
7,59 1+1ZADARMO

Špalíčky Huhubamboo 
Mini Soft Sticks

prírodná mäsová pochúťka, 
rôzne druhy, 60 g

1,49
Cena za bal.

3+2
ZADARMO

Konzerva Brit 
Fish Dreams
šťavnaté konzervy 
s celými kúskami 
rybieho mäsa či 
plodmi mora, 80 g

1,19
Cena za kus

Podstielka Biokat‘s 
Bianco Fresh Control
hrubozrnná podstielka zo 
100% prírodného ílu, 10 kg

9,49 
12,99

-27 %

1+1
ZADARMO

Konzerva Wellness Core 
Signature Selects 

obsahuje delikátne kúsky mäsa 
v omáčke, 79 g

0,89
Cena za kus

Pískacia hračka 
OurPets

hračka imitujúca realistický 
zvuk myši, rôzne druhy

4,89
7,59

-36 %

až

-25 %

www.petcenter.sk

Mačacie 
tipy

UVIDIA DVE ZLOŽKY
delikátna sústa mäsa 

na hladké paštéte

POČUJÚ UŽ NA ZAŠUCHOTANIE
chutné granule 

plné mäsa

OCHUTNAJÚ TEXTÚRU
jemne sekané

alebo trhané kúsky

OČUCHAJÚ LAHODNÚ OMÁČKU
pomaly varená z lahodných 

kúskov bielkoviny

Mačkami zbožňovaný.

Schválený
všetkými ich
zmyslami.
Vieme, že mačky spoznajú,
čo je dobré. Preto ponúkame
receptúry krmív s vysokým
obsahom kvalitných bielkovín,
ktoré zaručujú lahodný
a šťavnatý pôžitok plný
skvelých chutí.

Misku za miskou.

Kúpite v predajniach  . 
S radosťou poradíme s výberom! 

OCHUTNAJÚ TEXTÚRU
jemne sekané

alebo trhané kúsky

OČUCHAJÚ LAHODNÚ OMÁČKU
pomaly varená z lahodných 

UVIDIA DVE ZLOŽKY
delikátna sústa mäsa 

na hladké paštéte

POČUJÚ UŽ NA ZAŠUCHOTANIE
chutné granule 

plné mäsa

LEN S VERNOSTNÝM 
PROGRAMOM



2+2
ZADARMO

od 0,39
Cena za kus

Dentálne 
maškrty 
Whimzees
vianočná edícia 
k udržaniu 
zdravého psieho 
chrupu, rôzne 
veľkosti, 1 ks

Stabilizátor 
kohútikovej 
vody Sera 
Aquatan
250 ml

6,79
8,99

-24 %

Plechovka cvrčkov Zoomed  
Can Can O‘ Crickets

ideálny pre väčšinu jašteríc, 
korytnačiek, rýb, vtákov a malých 

zvierat, balenie obsahuje 60 cvrčkov 
(nejedná sa o živé cvrčky)

4,49
6,79

-34 %

Kŕmidlo HamStake 
pre hlodavce

pochúťka z brezového a dubového 
dreva so semienkami a zeleninou, 

20 cm

5,99
7,99

-25 % 2,69
4,69

Hoblinová 
podstielka 
Gimbi
vhodná pre 
hlodavce, 60 l

-43 %

Odkalovacie
čerpadlo
Biorb
určené na ručné 
odčerpanie 
zvyškového kalu 
z dna akvária

-27 %

10,99
14,99

Maškrty pre psov 
Huhubamboo Steak

prírodné mäsové pochúťky pre psov 
vhodné aj pri tréningu, 75 g

1,59
od 2,59

-47 %
až

www.petcenter.sk

Pre vašich 
miláčikov



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 

30L Stone Garden  
48445

30L Pink Ocean 
48444

PetCenterA5Decor_Advert_CZ.indd   1 18/09/2020   14:03

Fontána pre mačky  
Ferplast Vega
Fontána Vega zaistí vašej mačke 
alebo malému psovi prísun čerstvej 
vody vďaka efektu tečúcej vody. 
Objem 2 l. Balenie obsahuje filter 
s aktívnym uhlím, čerpadlo a adaptér.

34,99
53,99 

-36 %



Vieme, 
čo milujú

Máme 
nový web!

MRKNITE NA PETCENTER.SK
A VYSKÚŠAJTE HO NA 

VLASTNEJ KOŽI.
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BLACK FRIDAY
Pripravili sme pre vás špeciálne zľavové kupóny na  

atraktívny sortiment vo výške až 30 % na vaše nákupy!

AKO ZĽAVU UPLATNIŤ?  
Kupón ukážte na pokladni akejkoľvek predajni Pet Center na Slovensku, kde vám bude 

konkrétna zľava odpočítaná. Pri nákupe na e-shope petcenter.sk je zľava už automaticky 
uvedená u konkrétneho tovaru a nie je potreba pre jej získanie zadávať žiadny kód..

Kupón je možné mať vytlačený alebo v on-line podobe. Zľava platí na jeden nezľavnený produkt značky uvedený na kupóne. Zľavu je možné uplatniť iba raz a nemožno ju kombinovať 
s inými zľavami a akciami. Platnosť kupónu uvedená na kupóne.

Zľava platí len na značku Trainer. Zľavu je možné uplatniť iba raz a nemožno ju kombinovať s inými zľavami a akciami. Platnosť kupónu od 13. novembra do 19. novembra 2020.

Zľava platí len na značku Advance. Zľavu je možné uplatniť iba raz a nemožno ju kombinovať s inými zľavami a akciami. Platnosť kupónu od 20. novembra do 26. novembra 2020.

Zľava platí len na značku Wellness Core. Zľavu je možné uplatniť iba raz a nemožno ju kombinovať s inými zľavami a akciami. Platnosť kupónu od 27. novembra do 30. novembra 2020.

-20 %

-20 %

-30 %

ZĽAVA 20 % 
na všetko od značky  
TRAINER pre psy a mačky
Doprajte svojim miláčikom superprémiove 
krmivo, ktoré je vysoko kvalitné 
a neobsahuje umelé konzervanty ani farbivá. 
Udržuje mačky aj psy vo fyzickej i psychickej 
pohode a podporuje ich zdravie.

Zľavy platia od 13. do 19. novembra 2020.

ZĽAVA 20 % 
na všetko od značky 
ADVANCE pre psy a mačky
Superprémiová značka, vyvinutá na základe  
najnovších vedeckých poznatkov. Vyberte 
si špeciálne s ohľadom na veľkosti, veku 
a potreby vašich miláčikov.

Zľavy platia od 20. do 26. novembra 2020. 

ZĽAVA 30 % 
na všetko od značky  
WELLNESS CORE pre psy a mačky
Superprémiové krmivo bolo vyvinuté 
s ohľadom na nutričnú   filozofiu mačiek 
a psov, ktorí na základe genetických 
predispozícií najviac prosperujú z potravy 
zložené prevažne z mäsa.

Zľavy platia od 27. do 30. novembra 2020. 



Kúpite v predajniach    aj na e-shope petcenter.sk. S výberom radi poradíme!

Objavte optimálnu radu pre vašu mačku

V ADVANCE sme odborníkmi na modernú výživu zvierat a delíme sa s vami o všetky naše 
poznatky. Môžete tak kedykoľvek siahnuť po tom najlepšom krmive, ktoré vyhovuje aktuálnym 

potrebám vašej mačky

TR
OJ

ITÁS
TAROSTLIVO

SŤZ
U
BY

• D YCH • ĎA
SN

Á

TRR
OJOJO

ITÁTÁT STATAT ROSTLIVOVOV
SSŤŤZ
U
BY

• D YCH • ĎA
SN

Á



TR
OJ

ITÁS
TAROSTLIVO

SŤZ
U
BY

• D YCH • ĎA
SN

Á

TRR
OJOJO

ITÁTÁT STATAT ROSTLIVOVOV
SSŤŤZ
U
BY

• D YCH • ĎA
SN

Á



46,99
od 61,99

Superprémiové 
krmivo pre psov 
veľkých plemien 

Advance Dog Maxi 
kompletné vyvážené 

krmivo pre veľké psy, 
rôzne druhy, 14 kg

-28 %
až

Kvapky 
Tropiclean pre 
svieži dych
pre osvieženie 
psieho dychu 
a zvýšenie celkovej 
zubnej hygieny, 
52 ml

4,99
8,49

-41 %

Alavis Calming  pre psov a mačky
čisto prírodný prípravok pre potlačenie 

stresu a nervozity, 45 g

9,99
11,99

-17 %

Kompletné krmivo 
pre drobné hlodavce 
alebo králiky a morčatá 
Darwins Special
so zvýšeným obsahom živín, 
minerálnych látok, vitamínov 
a antioxidantov vhodné pre 
dlhodobé kŕmenie, 500 g2,49

od 2,89

-25 %
až

Ponuka z akčného katalógu platí do vypredania zásob. Niektoré výrobky sa nemusia nachádzať vo všetkých predajniach. Vyobrazenie ponúkaných produktov je len orientačné.
Zmeny a chyby v tlači sú vyhradené. Akčné produkty môžete zakúpiť aj na www.petcenter.sk

www.petcenter.sk

36 predajní 
po celej SR

  facebook.com/petcenter.sk

 instagram.com/petcentercz

LEN S VERNOSTNÝM 
PROGRAMOM


