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 Ekstraoferty  
przez 3 tygodnie!*

Miłość do 
zwierząt

maxizoo.plNowa usługa: 
zadzwoń i odbierz

Animonda Vom Feinsten 150 g 
Zdrowa, pyszna, zbilansowana mokra 
karma najwyższej jakości. Różne smaki.
(100 g = 2,66 zł)

Multifit Farmer 1 kg 
Pełnoporcjowa sucha karma dla psów.
Różne smaki.

Donut kurczak lub ryba 1 szt.
Smaczna przekąska dla psa.
Różne rozmiary. 

od

849

3 +1
**

-20%
przy zakupie min. 3 szt.

za 1 szt.

399

cena regularna 4,99

Dostępne nowe smaki!

2 +1
**

1199

Be
zz

bo
żo

wa receptura

PREMIERE Snack It! przysmaki
Wybrane rodzaje przekąsek dla psa. 

PREMIERE Best Meat 4 kg 
Sucha karma o zbilansowanej recepturze. 
Różne rodzaje. (1 kg = 10,75 zł)

PREMIERE Best Meat 800 g
Najwyższej jakości składniki i łagodne 
przetwarzanie gwarantują doskonałą 
przyswajalność. Różne smaki.
(100 g = 0,95 zł)

od

899

2 +1
**

-15%
przy zakupie min. 2 szt.

za 1 szt.

759

cena regularna 8,99

-22%

4299

było 54,99

Premiere 12 × 85 lub 12 × 100 g
Mokra karma dla kotów, bogata
w wysokiej jakości chude mięso, bez
sztucznych barwników i konserwantów.
Różne rodzaje. (1 kg = od 16,66 zł)

Royal Canin 2 kg 
Wysokiej jakości pełnoporcjowa i 

zbilansowana sucha karma dla kotów. 
Różne rodzaje. (1 kg = od 37,99 zł)

4 +1
**

Cat Chow 85 g 
Mokra karma dla kotów. Różne 
rodzaje. (100 g = 3,52 zł)

-20%
przy zakupie min. 2 szt.

za 1 szt. od

1999

było od 24,99

299

-16%
od

7599

było od 89,99

Dreamies
Przysmaki dla kotów w formie małych
poduszeczek – chrupkie na zewnątrz
z pysznie mięciutkim nadzieniem
o różnych smakach. Różne rodzaje
i gramatury.

Premiere 4 kg
Wysokiej jakości sucha karma dla 
kotów, dostosowana do różnych 
potrzeb pupila. Różne rodzaje.  
(1 kg = 11,50 zł)

Gourmet Perle lub 
à la Carte 4 × 85 g
Pyszna mokra karma dla kotów 
o wyjątkowo wybrednym podniebieniu. 
W praktycznym opakowaniu. Różne 
rodzaje. (1 kg = 29,38 zł)

-19%

4599

było 56,99

3 +1
**

999

od

459

drugi

-50%

Certech sianko 300 g
Aromatyczne i naturalne sianko. 
Dzięki zawartości dużej ilości 
substancji balastowych wspomaga 
trawienie. Dostępne różne rodzaje.  
(1 kg = od 18,97 zł)

BRIT Premium by Nature Adult
15 kg
Sucha karma dla psów. 
(1 kg = 7,60 zł)

-18%

11400

było 139,00

Versele Laga Nature 700 g
Zróżnicowana, wysokobłonnikowa 
mieszanka karmy dla gryzoni. 
Różne rodzaje. (1 kg = 23,99 zł)

-20%
przy zakupie 2 szt.

za 1 szt. 

1679

cena regularna 20,99

od

569

2 +1
**+3 kg

gratis***

Super Benek Standard Line 10 l
Zbrylający żwirek bentonitowy. Różne 
rodzaje. (1 l = od 2,00 zł)

-20%
przy zakupie min. 2 szt.

za 1 szt. od

1599

cena regularna od 19,99

Z
b
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la
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NAGRADZA!

TU SIĘ 

* Oferta widoczna na tej stronie obowiązuje od 13.10 do 2.11.2021 r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych. Ceny dotyczą 1 sztuki towaru.
** Każdy najtańszy produkt/produkty za 1 gr

*** Wybrane warianty M/L z dosypką 3 kg − oferta limitowana



TYLKO
1-30.10

Mieszaj dowolnie

20%
*

Kup min. 2 produkty i odbierz

RABATU

  Dobra widoczność 

i bezpieczeństwo
  po zmroku

NATURALNE KARMY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Mieszaj dowolnie1-30 października

UŁATWIAMY OSZCZĘDZANIE W MAXI ZOO

* Oferta obowiązuje w dniach 1–30.10.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. W promocji biorą udział produkty z kategorii „Widoczny w ciemności“ (smycze, obroże,
szelki, kamizelki), ubranka oraz akcesoria świecące, migające, neonowe lub z widocznymi elementami fluorescencyjnymi. Promocje nie łączą się ze sobą. Oferta tylko
w sklepach stacjonarnych.

** Oferta dotyczy karmy mokrej i suchej dla psa i kota marki REAL NATURE WILDERNESS. Rabat naliczany jest przy kasie. Oferta ważna w dniach 1−30.10.2021 r.
Promocja nie łączy się z innymi. Oferta dostępna tylko w sklepach stacjonarnych.

*** Oferta ważna w dniach 6–30.10.2021 r. lub do wyczerpania zapasów, po zeskanowaniu przy kasie zarejestrowanej karty PAYBACK.
P Oferta 12x więcej punktów PAYBACK obowiązuje w Maxi Zoo po zeskanowaniu przy kasie karty PAYBACK, a następnie kuponu. Oferta 20x więcej punktów PAYBACK

obowiązuje w Maxi Zoo za zakup produktów w "Akcji Jesień“ za min.150 zł, po aktywacji kuponu w aplikacji PAYBACK lub na payback.pl i zeskanowaniu przy kasie karty
PAYBACK. 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

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

za zakupy w Maxi Zoo za min. 130 złP
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12X WIĘCEJ PUNKTÓW

9 920000 032416

Akcja trwa od 4 do 30.10.2021 r.
Więcej na PAYBACK.pl/maxizoo

BRIT Meaty Jerky 80–200 g
Smakowite przysmaki dla psów.
Idealne jako przekąska lub nagroda. 
Różne rodzaje i gramatury.
(100 g = od 12,49 zł)

Sheba 4 × 85g
Pełnoporcjowa, mokra karma
dla kotów. Różne rodzaje.
(1 kg = 29,56 zł)

Acana Singles Grass-Fed Lamb
2–11,4 kg
Karma sucha monobiałkowa,
zawierające 50% nowozelandzkiej
jagnięciny, dodatek liofilizowanej
wątróbki oraz świeżej dyni.
(1 kg = od 32,50 zł)

Acana 1,8 kg 
Sucha karma premium dla kota, z wysoką 
zawartością mięsa i ryb. Liofilizowane
składniki odżywcze zapewniają większość 
niezbędnych witamin i minerałów.
Różne rodzaje. (1 kg = 42,39 zł)

z kartą

od 9,99
bez karty od 14,99

z kartą

6,99
bez karty 9,99

z kartą 

od 64,99
bez karty od 83,99

z kartą

76,30
bez karty 109,00

-33%
TANIEJ

do -68 zł
TANIEJ

-30%
TANIEJ

-30%
TANIEJ

Oferta ważna od 6.10 do 30.10.2021 r. ***

REAL NATURE WILDERNESS 
karma sucha i mokra dla psa i kota: 
kup min. 3 sztuki i odbierz 20%

rabatu**

BEZ sztucznych konserwantów
BEZ barwników
BEZ aromatów i emulgatorów
Najwyższa zawartość mięsa,
z dodatkiem warzyw, owoców i ziół

WIĘCEJ PUNKTÓW
20x

P


