Ekstraoferty
**

Oferta ważna w dniach

przez 3 tygodnie!
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cena regularna od 29,99

Mokra karma dla psów.
Różne rodzaje.
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1,5 kg: 1 kg = 24,53 zł)

przy zakupie 2 szt.
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za 1 szt.

PREMIERE przysmaki

Szeroki wybór różnych gryzaków
dla psów – wybrane rodzaje, m.in.
Chewing Bones, Chew It, Snack It,
Busy Bites. (100g = od 21,82 zł)

-10%
69
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cena regularna 12,99

Miłość do
zwierząt

Żwirek Cat’s Best Original 10 l
lub Sensitive 8 l
Bardzo chłonny, zbrylający żwirek
dla kotów. W 100% naturalny
i biodegradowalny. Wybrane rodzaje.
(1 l = od 2,40 zł)

3 +1

*
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Mokra i sucha karma dla kotów
zawierająca wysokiej jakości funkcjonalne
składniki, dostosowana do różnych etapów
życia i szczególnych potrzeb twojego
PREMIERE przysmaki
tygrysa. Różne rodzaje.
Przysmaki intensywnie mięsne, miękkie
(100 g = od 5,52 zł)
i nadziewane. Bez dodatku cukru.
Różne rodzaje i gramatury.
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Orijen 2 kg

Sucha karma klasy superpremium
dla psów. Dostosowana biologicznie,
bazuje na pierwotnym sposobie
żywienia psów. Bezzbożowa receptura.
Różne rodzaje. (1 kg = od 47,60 zł)

(100 g = od 8,88 zł)

przy zakupie 2 szt.

przy zakupie 2 szt.
za 1 szt.

7999

cena regularna 13,99

Purina One 800 g

cena regularna 99,99

Pełnoporcjowa, zbilansowana sucha
karma dla kotów. Różne rodzaje.
(1 kg = 13,99 zł)

REAL NATURE WILDERNESS 2,5 kg

Sucha karma z najwyższej jakości
składników, na bazie diety dzikich kotów.
Z wysoką zawartością mięsa.
Bez dodatku barwników i konserwantów.
Różne rodzaje. (1 kg = 32,00 zł)

-20%

3 +1

*

przy zakupie 2 szt.
za 1 szt.

1679

459

cena regularna 20,99

Purina One 800 g

Sucha karma dostosowana
do karmienia psów mniejszych ras.
Pyszne, chrupiące krokieciki.
Różne rodzaje. (1 kg = 14,61 zł)
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cena regularna 119,00
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4 +1

cena regularna 29,99

SELECT GOLD 85 i 400 g

REAL NATURE 300 g lub 1,5 kg

od

Mieszaj dowolnie

99

Mokra karma dla psów.
Różne rodzaje. (1 kg = od 16,24 zł)

Mokra i sucha karma dla psów.
Bez sztucznych dodatków.
Wybrane rodzaje. (300 g: 1 kg = 20,51 zł;

2399

(1 kg = 17,48 zł)

Animonda GranCarno 800 g

cena regularna od 7,69

za 1 szt.

Mokra karma dla kotów. Zbilansowana,
pyszna i zdrowa. Najwyższej jakości.
Różne rodzaje.
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przy zakupie 2 szt.

-20%
przy zakupie 2 szt.

Animonda Carny 400 g

(1 kg = 13,73 zł)

Sucha karma dla psów. Różne rodzaje
i gramatury. (1 kg = od 9,60 zł)

y
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PREMIERE Best Meat 400 g
Dog Chow

*

*

Zbryl
aj

14 lipca–3 sierpnia

Versele-Laga Nature 700 g

Zróżnicowana, wysokobłonnikowa
mieszanka karmy dla gryzoni. Różne
rodzaje. (1 kg = 23,99 zł)

Nowa usługa:
zadzwoń i odbierz

Nestor kolby dla ptaków 2 szt.

Kolby dla ptaków oparte wyłącznie na
naturalnych składnikach. Różne rodzaje.
(100 g = 5,40 zł)

maxizoo.pl

Mieszaj dowolnie

4 +1

*

od

Tylko w

399

REAL NATURE 70 lub 100 g

Mokra karma dla kotów w wygodnych
tackach oraz w formie batonów. Różne
rodzaje. (100 g = od 5,70 zł)

TU SIĘ
NAGRADZA!

1

OSZCZĘDZAJ Z APLIKACJĄ PAYBACK
Tylko 14.07–3.08.2021 r.
20% TANIEJ tylko z ZAREJESTROWANĄ kartą PAYBACK***
Pedigree 500 g

Cesar 100 lub 150 g

(1 kg = 8,30 zł)

(100 g = od 2,23 zł)

Sucha karma.
Różne rodzaje.

z kartą

4,15

od 2,23

bez karty 5,19

bez karty od 2,79

PREMIERE Meat Menu
300 g lub 2 kg

Sucha karma dla kotów.
Bez dodatku cukru, soi,
sztucznych konserwantów
i barwników. Różne rodzaje
i gramatury. (1 kg = od 21,30 zł)

od 6,39

od 3,99

bez karty od 7,99

bez karty od 4,99

(100 g = 6,93 zł)

9 920000 030658
Ważny w terminie 1–31.07.2021 r.

Sucha karma dla kotów,
zawiera specjalną mieszankę
składników odżywczych
i antyoksydacyjnych. Różne
rodzaje. (100 g = od 4,69 zł)

z kartą

Brit Functional
Snacks 150 g
Przysmaki funkcyjne
dla zwierząt.
Różne rodzaje.

Kupon jednorazowy. Oferta dotyczy
produktów z wybranych kategorii*

Proplan 85 g–1,5 kg

z kartą

15X

WIĘCEJ PUNKTÓW
za zakupy w Maxi Zoo i na maxizoo.pl
za min. 100 złP
Kupon jednorazowy. Kod online 51-18-11
Produkty wyłączone z oferty
na www.maxizoo.pl/payback

AniOne zabawka dla kota
Urocze gadżety do kocich
rozrywek. Zachęcają
do zabawy i wzmacniają
instynkt łowiecki.
Różne rodzaje.

z kartą

z kartą

10,39

od 3,19

bez karty 12,99

bez karty od 3,99

WIĘCEJ PUNKTÓW
za zakup 3 wybranych produktów
w Maxi ZooP

Mokra karma dla psów.
Różne rodzaje.

z kartą

20X

9 920000 030597
Ważny w terminie 1–31.07.2021 r.

AKCJA LATO: Kup min. 3 produkty i odbierz
Mieszaj dowolnie

20 %

rabatu** **

20x

Skorzystaj z tego
kuponu, a otrzymasz

EKSTRAOFERTY
na zakupy w wybranych
sklepach online!

WIĘCEJ PUNKTÓW
ZA OKAZANIEM KUPONU

m.in.

1–31 lipca

Oferta ważna tylko z zarejestrowaną kartą
PAYBACK. Więcej na payback.pl/maxipromocja

* Każdy najtańszy produkt/produkty za 1 gr.
** Oferta widoczna na pierwszej stronie obowiązuje od 14.07 do 3.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych. Ceny widoczne na pierwszej stronie dotyczą
1 sztuki towaru.
*** Oferta ważna 14.07–3.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów, po zeskanowaniu przy kasie zarejestrowanej karty PAYBACK.
**** Oferta ważna w dniach 1–31.07.2021 r. lub do wyczerpania zapasów promocyjnych. Oferta dotyczy wybranych produktów z kategorii: transportery, torby
transpotowe, maty i legowiska chłodzące, miski i fontanny, akcesoria podróżnicze, kagańce, preparaty uspokajające i relaksujące podczas podróży.
Rabat naliczany jest przy kasie. Promocje nie łączą się ze sobą. Oferta obowiązuje tylko w sklepach stacjonarnych.
P
Oferta 15x i 20x więcej punktów PAYBACK obowiązuje w Maxi Zoo po zeskanowaniu przy kasie karty PAYBACK, a następnie kuponu. Jeśli oferta obowiązuje również
na stronie maxizoo.pl, należy podać numer PAYBACK oraz kod promocyjny podczas transakcji spełniającej warunki tej oferty. Aby otrzymać punkty promocyjne, należy
zebrać min. 1 punkt podstawowy lub więcej, jeśli tak wskazuje kupon. W przypadku ofert mnożnikowych pomnożeniu podlegają wyłącznie punkty podstawowe.
Punkty zostaną doliczone na konto PAYBACK w terminie do 72 godzin od daty zakończenia promocji. Przy jednej transakcji może zostać użyty tylko jeden kupon
promocyjny z danej kategorii. Warunki naliczenia punktów PAYBACK (w tym produkty niepodlegające naliczeniom) znajdziesz na stronie maxizoo.pl/payback

