
Oferta ważna w dniach

10 listopada-7 grudnia

1

 Ekstraoferty  
przez 4 tygodnie!*

Miłość do 
zwierząt

maxizoo.plNowa usługa: 
zadzwoń i odbierz

PREMIERE Best Meat 400 g
Najwyższej jakości składniki i łagodne 
przetwarzanie gwarantują doskonałą 
przyswajalność. Różne smaki. 
(100 g = 1,10 zł)

PREMIERE Soft 4 kg
Sucha karma w formie półwilgotnych, 
bardzo soczystych krokietów. Różne 
smaki. (1 kg = 13,75 zł)

PREMIERE Petit Pâté 150 g
Karma mokra dedykowana dla małych ras 
w formie pasztetu lub filetów. Różne smaki. 
(100 g = 1,79 zł) 

-20%

5499
było 68,99

-13%

3999
było 45,99

MultiFit 1 kg
Sucha karma dla kotów. Zbilansowana 
mieszanka, wysoka zawartość substancji 
odżywczych, witamin i minerałów. 
Różne rodzaje. (1 kg = 10,99 zł) 

PREMIERE Meat Menu 85 
lub 200 g
Mokra karma dla kotów, bogata 
w wysokiej jakości chude mięso. 
Pełnoporcjowa, bez sztucznych 
barwników i konserwantów. 
Różne smaki. (100 g = od 3,87 zł)

-20%
przy zakupie 8 szt.

za 1 szt.

269
cena regularna 3,69

PREMIERE 300 g
Sucha karma mięsna, stanowiąca 
pełnowartościowy, zbilansowany posiłek, 
który zaspokoi wszystkie zapotrzebowania 
odżywcze twojego kota. Różne rodzaje. 
(1 kg = 21,31 zł) 

Animonda 400 g
Mokra karma dla kotów. Zbilansowana, 
pyszna i zdrowa. Najwyższej jakości. 
Różne rodzaje. (1 kg = 13,98 zł)

-20%

559
było 6,99

-20%
przy zakupie min. 2 szt.

za 1 szt.

639
cena regularna 7,99

Miamor Feine Filets 100 g
Wysokiej jakości, lekkostrawna, 
mokra karma dla kotów. Dostosowana 
do różnych potrzeb każdego kota. 
Z soczystymi kawałkami w pysznym 
sosie i nie tylko. Różne rodzaje. 
(100 g = 4,99 zł)

499

4 +1**

Benek Super Pinio 10 l
Żwirek drewniany, zbrylający. 
Dostępny również wariant o zapachu 
zielonej herbaty. (1 l = od 2,36 zł)

 Z
br

ylający

-22%
od

1319
było od 16,99

REAL NATURE siano 1 lub 1,5 kg
Delikatnie suszone. Z wysokiej jakości 
traw, ziół i kwiatów, bogate w błonnik. 
Dla królików i gryzoni. (1kg = od 15,19 zł)

Versele-Laga Complete 1,75 kg
Wysoko zaawansowana technologicznie, 
ekstrudowana karma „wszystko 
w jednym”. Wspomaga pielęgnację 
zębów i prawidłowe funkcjonowanie jelit 
u małych zwierząt. Różne rodzaje. 
(1 kg = od 21,14 zł)

Royal Canin Size Health Nutrition® 
1–15 kg
Sucha karma dostosowana do potrzeb ras 
średnich i dużych. Wybrane rodzaje.

Tylko w

-20%
przy zakupie min. 2 szt.

za 1 szt. od

1519
cena regularna od 18,99

Orijen 6 kg
Naturalna sucha karma dla psów 
z zawartością co najmniej 80% 
wysokiej jakości mięsa.  
Różne rodzaje. 
(1 kg = od 29,83 zł)

-21%

1099
było 13,99

-20%

439
było 5,49

Brit Care Mini 2 kg
Sucha karma dla psów dopasowana 
do potrzeb małych ras. Różne rodzaje. 
(1 kg = 20,00 zł)

Be
zz

bo
żo

wa receptura

REAL NATURE 85 lub 100 g
Mokra karma dla kotów. Z najwyższej 
jakości składników, bez sztucznych 
dodatków. Różne rodzaje. 
(100 g = od 4,69 zł)

od

399

4 +1**

Tylko w 
Mieszaj dowolnie

REAL NATURE 800 g
Mokra karma dla psów. O wysokiej 
zawartości mięsa. Z najwyższej jakości 
składników, bez sztucznych dodatków. 
Różne rodzaje. (1 kg = 17,49 zł)

1399

3 +1**

-14%
od

17900
było od 209,00

-21%
od

3699
było od 46,99

-15%
od 

3149
było od 36,99

od 

329

4 +1**

NAGRADZA!
TU SIĘ 

* Oferta widoczna na tej stronie obowiązuje od 10.11 do 7.12.2021 r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych. Ceny dotyczą 1 sztuki towaru.
** Każdy najtańszy produkt/produkty za 1 gr



UŁATWIAMY OSZCZĘDZANIE W MAXI ZOO

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

za zakup produktów spożywczych za min. 80 złP
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7X WIĘCEJ PUNKTÓW
tylko z zarejestrowaną kartą PAYBACK

Oferta ważna od 3.11 do 7.12.2021 r.**

9 920000 033024

POBIERZ APLIKACJĘ
I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
Z PONIEDZIAŁKOWYMI 
EKSTRAOFERTAMI!

Partnerzy stacjonarni

... oraz wybrane sklepy online!

Zeskanuj
kod, aby

pobrać APP

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

za zakup produktów niespożywczych za min. 90 złP
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7X WIĘCEJ PUNKTÓW

9 920000 033031

PREMIERE Pure Meaties 10–250 g
Przysmaki dla psów w formie 
suszonego mięsa. Różne rodzaje.

Brit Premium by Nature 3 kg
Kompletna karma sucha dla psów. 
Różne smaki. (1 kg = 12,00 zł)

z kartą 

od 1,43
bez karty od 1,79

z kartą

35,99
bez karty 44,99

z kartą  

5,83
bez karty 7,29

z kartą 

od 3,19
bez karty od 3,99

-20%
TANIEJ

-20%
TANIEJ

-20%
TANIEJ

-20%
TANIEJ

Dolina Noteci 400 g
Wysokiej jakości mokra i sucha 
karma dla kotów. Dostosowana
do indywidualnych potrzeb.
Różne rodzaje. (1 kg = 14,58 zł)

Animonda 85 lub 100 g
Mokra karma dla kotów. W formie 
wygodnych saszetek lub tacek. Zdrowa, 
pyszna, zbilansowana karma najwyższej 
jakości. Różne rodzaje. (100 g = od 3,75 zł)

Kosz pełny okazji
znajdź coś dla swojego pupila

w MAXI promocyjnej cenie

* Oferta ważna w dniach 2–30.11.2021 r. lub do wyczerpania zapasów, tylko w sklepach stacjonarnych. Oferta obowiązuje na wszystkie legowiska, jaskinie, kocyki, poduchy,
domki dla gryzoni i królików, klatki i wybiegi zewnętrzne dla gryzoni, królików i ptaków oraz akwaria. Promocje nie mogą łączyć się z innymi promocjami. Szczegóły
u pracowników sklepu.

** Oferta ważna w dniach 3.11−7.12.2021 r. lub do wyczerpania zapasów, po zeskanowaniu przy kasie zarejestrowanej karty PAYBACK.
P Oferta 7x więcej punktów PAYBACK za zakup karm obowiązuje przy zakupach za min. 80 zł, a 7x więcej punktów PAYBACK za zakup akcesoriów za zakupy za min. 90 zł.

Obie oferty obowiązują po zeskanowaniu przy kasie karty PAYBACK, a następnie kuponu lub po aktywacji kuponu w aplikacji PAYBACK lub na payback.pl. 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

Kup min. 2 produkty i odbierz 

   Ciepło i przytulnie
w twoim domu

Mieszaj dowolnie2–30 listopada

3–30 listopada

aż do 60% zniżki 
na wybrane zabawki dla kota i psa 

aż do 70% zniżki 
na wybrane obroże, smycze i szelki

MEGARABATYJESIENNE


