
Oferta ważna w dniach
16 marca–5 kwietnia

Specjalne ceny wszystkich produktów są podane w złotych i zawierają VAT. Informujemy, że wizerunek niektórych produktów na zdjęciach może nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. Oferta ważna od 18.05 do 7.06.2022 r. Oferty produktowe mogą 
się różnić między sklepami. Promocje nie mogą się łączyć ze sobą. Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie naszych Klientów do zawarcia umowy sprzedaży. Szczegóły u sprzedawców 
sklepu oraz na www.maxizoo.pl *** Każdy najtańszy produkt/produkty za 1 gr

maxizoo.plNowa usługa: 
zadzwoń i odbierz

Miłość do 
zwierząt

        to aż
4 dni superpromocji
      na zakup różnych przysmaków  
      i zabawek
dla psa, kota oraz małych zwierząt!

DZIEŃDZIECKA
dla twojego pupila

*****Oferta dotyczy wybranych przysmaków i zabawek. Promocja 
nie łączy się z innymi rabatami i jest dostępna tylko w sklepach 
stacjonarnych do wyczerpania zapasu.

Odbierz 20% rabatu*****

przy zakupie dowolnych 2 sztuk
Oferta ważna w dniach

30 maja–2 czerwca

i oszczędzaj
Świętuj z nami Oferta ważna w dniach

18 maja–7 czerwca

Royal Canin Junior i Puppy 
85 g–15 kg**

Wybrane rodzaje karm mokrych i suchych z linii SHN 
i BHN przeznaczonych do żywienia szczeniąt. (Suche 
karmy dla szczeniąt od 24,99 zł było od 28,49 zł)

Royal Canin Kitten 85 g–4 kg*

Pełnowartościowa karma dla kotów. Idealna dla kotek 
ciężarnych i w czasie karmienia jak również dla kociąt 
od momentu odstawienia ich od matki do 12 miesiąca 
życia. Wybrane rodzaje i gramatury. (100 g = od 6,01 zł)

-12%
od

4,29
od 4,89

za zakup wybranych karm 
dla szczeniąt lub kociąt Royal Canin****

ODBIERZ  ALBUM
GRATIS
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przy zakupie 2 szt.

-20%
od

5,11
od 6,39

* Karma mokra dla kota 1 kg = 65,76 zł, karma sucha dla kota
1 kg = od 34,75 zł

** Karma mokra dla szczeniąt 1 kg = od 38,93 zł, karma sucha
dla szczeniąt 1 kg = od 15,53 zł

**** Warunkiem otrzymania gratisu jest spełnienie warunku
zakupu karmy dla szczeniąt lub kociąt Royal Canin objętyc
promocją. Liczba gratisów dostępna do wyczerpania zapasu
w sklepie. Oferta dostępna tylko w sklepach stacjonarnych.

Moments 40, 70 lub 140 g
Wysokiej jakości mokra karma dla kotów. To wykwintny 
posiłek bez dodatku wzmacniaczy smaku, konserwantów, 
barwników i substancji aromatyzujących. Różne rodzaje. 
(100 g = od 7,55 zł)

M 40

za 1 szt. od

3,29

PREMIERE Meati Sensitive 400 g
Karma mokra dla psa.
Wybrane rodzaje. (1 kg = 18,48 zł)

ERE Meati Sens

4+1***
4+1***

7,39

SELECT GOLD Sensitive 12 kg
Sucha karma dla psa ukierunkowana na lekkostrawność.
Wybrane rodzaje. (1 kg = 15,33 zł)

-35 zł

184,00
219,00

Butcher’s Natural & Healthy 150 g lub 1,2 kg
Mokra karma dla psów. Wybrane rodzaje.
(1 kg = od 7,49 zł)
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-15%

8,99
10,59

-15%

3,65
4,29

PREMIERE Ragout 85 lub 100 g
albo 12 × 85–100 g lub 8 × 100 g
Mokra karma dla kotów, ze starannie 
wyselekcjonowanymi składnikami. Bez sztucznych
barwników, substancji aromatyzujących i konserwantów. 
Wybrane rodzaje i gramatury. (1 kg = od 17,99 zł)

l

-20%
za 1 szt. od

1,89
od 2,29

przy zakupie 2 szt.

SUPER PINIO 10 l
Żwirek drewniany. Dostępny również wariant o zapachu 
zielonej herbaty. (1 l = od 1,49 zł)

R PINIO 10 l

-16%
od

14,99
od 17,99

MultiFit karma dla gryzoni 800 g lub 2,5 kg
Zróżnicowana i zrównoważona karma dla gryzoni,
odpowiadająca potrzebom gatunku. Wybrane
rodzaje. (1 kg = od 14,19 zł)

-16%
od

12,66
od 15,09

SELECT GOLD 85 g
Mokra karma wysokiej jakości. W wygodnych saszetkach, 
dostosowana do indywidualnych potrzeb kotów. Różne 
rodzaje i gramatury. (100 g = od 5,87 zł)

SELECT GOLD 885OLD 8

-20%
 za 1 szt. od

3,99
od 4,99

przy zakupie 2 szt.

Animonda Carny 400 g lub 
Animonda Single Pro 400 g
Mokra karma dla kotów. Zbilansowana, pyszna i zdrowa. 
Najwyższej jakości. Wybrane rodzaje. (1 kg = od 15,98 zł)

i d

-20%
za 1 szt. od

6,39
od 7,99

przy zakupie 2 szt.

Wybrane rodzaje. (1 kg = 18,48 zł)

Brit Premium by Nature 1 kg
Sucha karma dla psów. Wybrane rodzaje.

-15%

16,99
19,99



* Oferta ważna od 11.05 do 7.06.2022 r. lub do wyczerpania zapasów, po zeskanowaniu przy kasie zarejestrowanej karty PAYBACK.
P Oferta 5x więcej punktów obowiązuje przy zakupach za min. 100 zł. Oferta obowiązuje po zeskanowaniu przy kasie karty PAYBACK, a następnie kuponu lub po aktywacji kuponu w aplikacji

PAYBACK lub na www.payback.pl. Jeśli oferta obowiązuje również na stronie www.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 www.maxizoo.pl/payback 

** Oferta ważna w dniach 2–29.05.2022 r. lub do wyczerpania zapasów promocyjnych. Oferta dotyczy produktów dla szczeniąt i kociąt jak: zabawki, akcesoria, legowiska, miski, drapaki, transportery, kuwety. Promocje nie
łączą się ze sobą. Oferta tylko w sklepach stacjonarnych.

*** Oferta dotyczy karm mokrych i suchych dla psów i kotów marki REAL NATURE. Oferta obowiązuje w dniach 11.05–7.06.2022 r. lub do wyczerpania zapasów. Rabat jest naliczany przy kasie. Promocje nie łączą się z innymi.
Oferta dostępna tylko w sklepach stacjonarnych.

TYLKO DLA ZAREJESTROWANYCH UCZESTNIKÓW

Akcja trwa 1-31.03.2022 r. Szczegóły na: PAYBACK.pl/punktujsercem

Więcej kuponów wspierających program Pajacyk w aplikacji PAYBACK!Brit Care 0,4–1 kg
Sucha karma dla psów. 
Wybrane rodzaje.
(1 kg = od 23,37 zł)

PREMIERE Soft 1 kg
Sucha karma dla psów. 
Wybrane rodzaje.

Whiskas 400 g 
zestaw 1 + 1 za 50%
Mokra karma dla kotów. 
Zestaw. Wybrane rodzaje.
(1 kg = 7,96 zł)

Purina One 
85 g lub 4 × 85 g
Mokra karma dla kotów 
wspomagająca naturalną
odporność. Utrzymuje 
zdrowe drogi moczowe.
Wybrane rodzaje.
(100 g = od 4,20 zł)

-15%
Z PAYBACK

z kartą 

23,37
bez karty  27,49

-15%
Z PAYBACK

z kartą od

13,34
bez karty od 15,69

-15%
Z PAYBACK

z kartą

od 3,65
bez karty od 4,29

-15%
Z PAYBACK

z kartą

6,37
bez karty 7,49

Oferta ważna od 11.05 do 7.06.2022 r.*

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

Ważny od 4.05 do 31.05.2022 r.

5X WIĘCEJ PUNKTÓW
za zakupy za min. 100 zł w Maxi ZooP

9 920000 036735

Mamy wszystko dla
szczeniaków i kociakówszcss w

Kup min. 2 produkty 
i odbierz 20% rabatu**

Kup min. 3 produkty 
i odbierz 15% rabatu***

Mieszaj dowolnie11.05–7.06.2022 r.2–29.05.2022 r.


