
Oferta ważna w dniach

15 września-5 października

1

 Ekstraoferty  
przez 3 tygodnie!**

Miłość do 
zwierząt

maxizoo.plNowa usługa: 
zadzwoń i odbierz

MultiFit It’s Me 85 g 
Mokra karma dla kotów dostosowana 
do szczególnych potrzeb. Różne rodzaje. 
(1 kg =29,29 zł)

249

4 +1*

MultiFit 400 g 
Mokra karma dla kotów. Zapewnia 
zbilansowaną mieszankę wysokiej 
wartości substancji odżywczych, 
witamin, minerałów i pierwiastków 
śladowych. Różne smaki. (1 kg = 9,98 zł)

399

4 +1*3 +1*

499
Cesar 150 g 
Mokra karma dla psów. Różne rodzaje.
(100 g = 3,32 zł)

-23%
od

1999
było od 25,99

Brit Puppy Salmon & Potato
Kompletna, bezzbożowa karma 
z łososiem i ziemniakami wskazana 
dla młodych psów i suk w okresie 
laktacyjnym. Różne gramatury. 

Acana 340 g 
Wysokiej jakości sucha karma 
dla psów. Różne smaki.
(1 kg = 41,15 zł)

-30%

1399
cena regularna 19,99

-24%

6499
było 85,99

SELECT GOLD Complete 4 kg
Pełnoporcjowa karma premium 
z zawartością inuliny wspierającej układ 
trawienny psa. Różne smaki.  
(1 kg = 42,53 zł)

REAL NATURE ORIGINAL 
300 lub 400 g
Sucha karma dla kotów, z dużą 
zawartością mięsa, bez sztucznych 

dodatków i konserwantów. 
(100 g = od 3,74 zł)

3 +1*

od

799

Moments przysmaki
Wysokiej jakości przysmaki dla 
kotów. To wykwintne przekąski, 
bez dodatku wzmacniaczy smaku, 
konserwantów, barwników i substancji 
aromatyzujących. Różne rodzaje 
i gramatury.

od

1499
było od 19,99

PREMIERE Meaties 
Przysmaki dla psów w formie 
suszonego mięsa. Różne rodzaje.

od

179

3 +1*

Brit Care 2 kg
Sucha karma dla kotów. Hipoalergiczna 
formuła dla dorosłych kotów, dopaso-
wana do indywidualnych potrzeb. 
Różne smaki. (1 kg = 24,00 zł)

-20%
przy zakupie min. 2 szt.

za 1 szt.

4799
cena regularna 55,99

Be
zz

bo
żo

wa receptura

FIT+FUN 1240 g 
Kompletna mokra karma dla psów. 
Różne smaki. (100 g = 0,40 zł)

499

2 +1*

Beaphar Nature 750 g 
lub 1,25 kg
Pełnoporcjowa karma dla małych 
zwierząt. Nie zawiera zbóż. Wyróżnia 
się wysoką zawartością włókna 
pokarmowego. (1 kg = od 22,39 zł)

-20%
przy zakupie min. 2 szt.

za 1 szt. od

1679
cena regularna od 20,99

ROYAL CANIN Yorkshire Terrier
1,5 kg
Kompletna karma dopasowana do
potrzeb rasy, wspomaga m. in. skórę,
włos oraz prawidłową masę ciała.
Różne przedziały wiekowe. (1 kg = 30,66 zł)

-30%
przy zakupie min. 2 szt.

za 1 szt.

4599
cena regularna 65,99

MultiFit 48 × 100 g
Mokra, pełnoporcjowa karma dla 
kotów. Bez dodatku cukru, barwników 
i konserwantów. Różne rodzaje.  
(1 kg = 12,50 zł)

-20%
przy zakupie min. 2 opak.

za 1 opak.

4799
cena regularna 59,99

-20%
przy zakupie min. 2 szt.

za 1 szt.

1239
cena regularna 15,49

Be
zz

bo
żo

wa receptura

Sanabelle 400 g 
Sucha, lekkostrawna, pełnoporcjowa 
karma dla kotów, z wysoką 
zawartością mięsa. Różne rodzaje.
(1 kg = od 29,98 zł)

Crock Complete 50 g lub
Nature Snack 85 g
Zdrowe i smaczne przekąski dla 
chomików, myszy, szczurków 
i myszoskoczków. Różne rodzaje. 
(100 g = od 11,17 zł)

3 +1*

od

949

NAGRADZA!
TU SIĘ 



* Każdy najtańszy produkt/produkty za 1 gr ** Oferta widoczna na pierwszej stronie obowiązuje od 15.09 do 5.10.2021 r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Ceny widoczne na pierwszej stronie dotyczą 1 sztuki towaru. *** Oferta obowiązuje tylko w sklepach stacjonarnych. Oferta ważna w dniach 1–30.09.2021 r. lub 
do wyczerpania zapasów promocyjnych. Oferta dotyczy produktów z kategorii: pielęgnacja, szampony, szczotki i grzebienie, higiena kocia, żwirki, kuwety, podkłady 
i pieluchy. Rabat jest naliczany przy kasie. Promocje nie łączą się ze sobą. Oferta obowiązuje tylko w sklepach stacjonarnych.  **** Oferta ważna w dniach
1–30.09.2021 lub do wyczerpania zapasów. Dotyczy karm mokrych i suchych dla psów i kotów marek: Moments, Kitties Cuisine, REAL NATURE WILDERNESS, PREMIERE
Meat Menu (dla kotów) + Meati (dla psów), SELECT GOLD Pure/Senstive, MERA DOG, Orijen. Prmocje nie łączą się ze sobą. P Oferta 12x 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
karty 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

UŁATWIAMY OSZCZĘDZANIE W MAXI ZOO

Higiena i grooming
Mieszaj dowolnie1-30 września

to nasza specjalność
20x °PP

Kup min. 3 produkty
i odbierz 20%

rabatu***

TANIEJ tylko z ZAREJESTROWANĄ 
kartą PAYBACK

-25%
TANIEJ

z kartą 
PAYBACK 

5,99
bez karty 7,99

-20%
TANIEJ

z kartą 
PAYBACK 

1,99
bez karty od 2,49

-29%
TANIEJ

z kartą 
PAYBACK 

4,99
bez karty od 6,99

Zebrane punkty 
wymień na zakupy
w maxi zoo!

Animonda 
GranCarno 
Original 400 g*
Karma 
pełnoporcjowa 
dla dorosłych psów. 
Ze świeżym 
mięsem, witaminami 
i minerałami. 
Różne smaki.
(100 g = 1,50 zł)

Gourmet Gold 85 g*
Mokra karma 
dla kotów. Doskonała 
receptura o wysokiej 
smakowitości, bez 
dodatku barwników 
i konserwantów. 
Wybrane rodzaje. 
(100 g = 2,92 zł)

Animonda 400 g*
Mokra karma 
dla kotów. 
Zbilansowana, 
pyszna i zdrowa. 
Najwyższej jakości. 
Różne rodzaje. 
(1 kg = 12,48 zł)

Oferta ważna od 8.09 do 30.09.2021 r.
Kupon jednorazowy. Produkty wyłączone
z oferty na www.maxizoo.pl/payback

WIĘCEJ PUNKTÓW
za zakupy w Maxi Zoo za min. 110 zł*

Ważny w terminie 8–30.09.2021 r.

12X

9 920000 031655

Kupon jednorazowy. Produkty wyłączone
z oferty na www.maxizoo.pl/payback

WIĘCEJ PUNKTÓW
za zakup produktów z akcji higiena 
i grooming za min. 100 zł w Maxi Zoo*

Ważny w terminie 1–30.09.2021 r.

20X

9 920000 031648

Światowy 
Dzień Zwierząt

 z Maxi Zoo
Wszystkie przysmaki

3+1*

gratis

Tylko
1-5 października

Mieszaj dowolnie

20%
****

przy zakupie min. 3 sztuk
RABATU

Dieta bezglutenowa
  dla dobrego
     samopoczucia

TYLKO
1-30.09


