
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 14.09 do  4.10.2022 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 ** Oferta ważna w dniach 28.09–4.10.2022 r. lub do wyczerpania zapasów promocyjnych. Akcja promocyjna dotyczy wybranych przysmaków i zabawek dla psów, kotów oraz 
małych zwierząt. Promocje nie łączą się ze sobą. Oferta ważna tylko w sklepach stacjonarnych.

maxizoo.plNowa usługa: 
zadzwoń i odbierz

Miłość do 
zwierząt

Oferta ważna w dniach
14 września–4 października Świętuj z nami i oszczędzaj!

-20%

Zapewnij 
przestrzeń 

i odległość

4,99
 

28.09–4.10.2022 r.

Świętuj Międzynarodowy 
Dzień Zwierząt z Maxi Zoo 

Kup min. 3 produkty i odbierz 
 20% rabatu**

Oferta dotyczy wybranych przysmaków 
i zabawek dla psów, kotów oraz małych 

zwierząt

Czy wiesz, że...
żółta przywieszka 
na szelkach/obroży  
oznacza, że pies 
potrzebuje przestrzeni. 

Royal Canin BHN® 0,5 lub 1,5 kg 
Sucha karma dopasowana do wymagań rasy 
oraz indywidualnych potrzeb żywieniowych psa. 
Wybrane rodzaje.(1 kg = od 33,33 zł)

REAL NATURE WILDERNESS 800 g 
Mokra karma, w pełni naturalna, zawartość  
mięsa: 95%. Wybrane rodzaje. (1 kg = 23,00 zł)

PREMIERE Meati Sensitive 400 g 
Mokra karma dla psów, o jednym źródle białka,  
bez zbóż i glutenu. Wybrane rodzaje. (1 kg = 19,98 zł)

SELECT GOLD Sensitive 4 kg 
Sucha karma dla psów, dopasowana do wielkości pupila. 
Wybrane rodzaje. (1 kg = 19,99 zł)

SELECT GOLD karma mokra lub sucha 400 g 
Wysoka zawartość cennego białka zwierzęcego 
bez dodatku roślinnych źródeł węglowodanów.  
Wybrane gramatury i smaki. 

PREMIERE 2 KG 
Sucha karma dla kotów, ze świeżego mięsa z cenną 
tauryną. Nie zawiera zboża, soi, cukru i sztucznych 
aromatów. Wybrane rodzaje. (1 kg = 16,99 zł)

Miamor 100 g
Wysokiej jakości, lekkostrawna, mokra karma 
dla kotów. Z soczystymi kawałkami w pysznym sosie 
i nie tylko. Wybrane rodzaje. (1 kg = 47,90 zł)

przy zakupie 2 szt.

Brit Premium 4×100 g 
Mokra karma dla kotów. (1 kg = 19,98 zł)

Akcesoria dla małych zwierząt
Wybrane rodzaje.

Versele-Laga Nature 700 g
Zróżnicowana, wysokobłonnikowa mieszanka karmy 
dla gryzoni. Wybrane rodzaje. (1 kg = 25,36 zł)

przy zakupie 2 opak.

przy zakupie 2 szt.

przy zakupie 2 szt.
-20%

za 1 szt.

4,79
5,99

3+1*

3+1*

7,99
 

18,99
 

-15%

33,99
39,99

-16%
od

21,79
od 25,99

-20%
za 1 szt. od

7,19
od 8,99

-20%

79,99
99,99

-20%
za 1 opak.

7,99
9,99

-20%
za 1 szt.

17,75
22,19



F Rabat Friends w wysokości 5% obowiązuje do 30.06.2023 r. dla posiadaczy aplikacji i konta Klienta Maxi Zoo. Nie obejmuje toreb na zakupy, bonów, kart podarunkowych oraz kosztów wysyłki. Może łączyć się z niektórym
innymi akcjami rabatowymi czy promocjami, z wyłączeniem indywidualnych rabatów, jak np. kupony, bony. Kwota rabatu nie podlega wypłacie w gotówce ani uwzględnieniu po zakupie. Więcej informacji na Maxizoo.pl
Friends i u pracowników sklepu.P Oferta 7x więcej punktów obowiązuje przy zakupach za min. 120 zł. Oferta obowiązuje po zeskanowaniu przy kasie karty PAYBACK, a następnie kuponu. 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 stroniewww.maxizoo.pl/payback* Oferta ważna od 7.09 do 4.10.2022 r. lub do wyczerpania zapasów, po zeskanowaniu przy kasie zarejestrowanej karty PAYBACK.** Promocja obowiązuje 
w dniach 1–30.09.2022 r. lub do wyczerpania zapasów. Oferta dotyczy produktów z kategorii: pielęgnacja, szampony, szczotki i grzebienie, higiena kocia, żwirki, kuwety, podkłady i pieluchy. Promocje
nie łączą się ze sobą. Oferta tylko w sklepach stacjonarnych.

1–30.09.2022 r.

Higiena i grooming to nasza specjalność
Kup min. 3 produkty i odbierz 20% rabatu**

Mieszaj dowolnie

za darmo

Przyjaciele

więcej!
oszczędzają

Pobierz aplikację Maxi Zoo
Aktywuj rabat FriendsF

Oszczędzaj do 30.06.2023!

Pobierz teraz 
naszą aplikację

Oferta ważna od 7.09 do 4.10.2022 r.*

TYLKO DLA ZAREJESTROWANYCH UCZESTNIKÓW

Kupon jednorazowy. Produkty wyłączone
z oferty na www.maxizoo.pl/payback
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7X WIĘCEJ PUNKTÓW

9 920000 038913

za zakupy za min. 120 zł w Maxi ZooP

Oszczędzaj
z PAYBACK!

Bronimy 
przed inflacją!

PREMIERE 400 g
Mokra karma wysokiej jakości, 
dostosowana do potrzeb 
każdego kota. Wybrane smaki.
(1 kg = 16,98 zł)

Brit Care 12 kg
Sucha karma dla kotów, jakości 
superpremium. Zawiera 65% 
białka zwierzęcego. 
(1 kg = 41,37 zł)

Rinti MAX-I-MUM 12 kg
Sucha karma dla psów, z wysoką
zawartością świeżego mięsa.
Wybrane rodzaje.
(100 g = 16,22 zł)

REAL NATURE CLASSIC 400 g
Wysokiej jakości mokra karma
dla psów. Wybrane rodzaje.
(1 kg = 23,35 zł)

-15%
Z PAYBACK

z kartą  

186,15
bez karty 219,00

-15%
Z PAYBACK

z kartą 

6,79
bez karty 7,99

-15%
Z PAYBACK

z kartą 

9,34
bez karty 10,99

-15%
Z PAYBACK

z kartą

194,65
bez karty 229,00


