
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 18.01 do 7.02.2023 r. Maxi Zoo zastrzega sobie 
prawo do zakończenia promocji przed upływem ww. terminu w razie wyczerpania zapasów magazynowych. 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

maxizoo.plNowa usługa: 
zadzwoń i odbierz

Miłość do 
zwierząt

Oferta ważna w dniach
18 stycznia–7 lutego

SELECT GOLD Sensitive 100 lub 125 g 
Mokra karma dla psów, przeznaczona dla małych ras. 
Wybrane rodzaje. (1 kg = od 39,12 zł)

PREMIERE 4 kg 
Sucha karma dla kotów. Z wysoką zawartością 
mięsa. Bez dodatku sztucznych konserwantów, 
aromatów, barwników. Wybrane rodzaje.  
(1 kg = 18,75 zł)

Carnilove 300 g 
Mokra karma dla psów, z zawartością mięsa do 85% 
i dodatkiem warzyw bądź owoców. Wybrane rodzaje. 
(1 kg = 39,97 zł)

REAL NATURE Wilderness 12 kg 
Sucha karma dla psów, jakość premium –  
z najwyższą zawartością mięsa. Wybrane rodzaje.  
(1 kg = od 22,42 zł)

SELECT GOLD 400 g 
Mokra karma dla kociąt zawierająca wysokiej jakości 
funkcjonalne składniki, dostosowana do różnych 
etapów życia i szczególnych potrzeb. Wybrane rodzaje.  
(1 kg = od 24,98 zł)

Sheba 4 × 85 g 
Pełnoporcjowa, mokra karma dla kotów.
Wybrane rodzaje. (1 kg = 32,32 zł)
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PREMIERE Meati 400 g 
Mokra karma dla psów, z zawartością 71% mięsa. 
Wybrane rodzaje. (1 kg = 17,48 zł)

MultiFit It’s Me 85 g  
Mokra karma dla kotów, dostosowana
do ich szczególnych potrzeb. Wybrane rodzaje. 
(100 g = 2,57 zł)
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MultiFit 400 g 
Mokra karma dla kotów, odpowiednia na każdą 
potrzebę pupila. Wybrane rodzaje. (1 kg = 11,23 zł)

MultiFit 4 kg 
Karma sucha, pełnoporcjowa, bez dodatku cukru 
i konserwantów. Wybrane rodzaje. (1 kg = 11,99 zł)
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PREMIERE tacki 100 lub 150 g  
Mokra karma dla małych psów, w formie pasztetu 
lub filetu. Wybrane rodzaje. (1 kg = od 25,00 zł)

Produkty z reklamy TV:

PREMIERE Best Meat lub Soft 1 kg 
Duży wybór suchych karm dla psów, w różnych 
konceptach żywieniowych. Wybrane rodzaje.

Dobre żywienie w supercenie z marką

-21%
od

3,15
od 3,99

-21%
od 

18,94
od 23,99



      P Oferty 7x więcej punktów obowiązują przy zakupach za min. 100 zł dla wskazanych produktów od 11.01. do 31.01.2023 r. Oferty obowiązują po zeskanowaniu przy kasie karty PAYBACK, a następnie kuponu. Oferty nie łączą się ze sobą.  
Aby otrzymać punkty promocyjne, należy zebrać min. 1 punkt podstawowy. W przypadku ofert mnożnikowych pomnożeniu podlegają wyłącznie punkty podstawowe. Punkty zostaną doliczone na konto PAYBACK w terminie do 72 godz.  
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 od 11 do 17.01.2023 r. lub do wyczerpania zapasów promocyjnych, po aktywacji kuponu w aplikacji i zeskanowaniu kodu QR aplikacji Maxi Zoo przy kasie. Oferty z kuponów nie łączą się z rabatem Friends 5%.
 **  Oferta ważna w dniach 18.01. do 7.02.2023 lub do wyczerpania zapasów. Oferta obowiązuje na wszystkie ubranka, kurtki i sweterki dla psów.

MultiFit 100 lub 150 g 
Mokra karma dla psów. Wybrane rodzaje. 
(1 kg = od 19,92 zł)

Moments saszetki 40 lub 70 g 
Mokra karma dla kotów, jakości premium. 
Delikatnie gotowane we własnym sosie. 
Bez dodatku cukru, konserwantów oraz zbóż. 
Wybrane rodzaje. (100 g = od 8,98 zł)

PREMIERE / MultiFit kule tłuszczowe 
dla dzikich ptaków 
Karma uzupełniająca dla wszystkich dzikich ptaków. 
Wybrane rodzaje. 

SELECT GOLD Complete 12 kg 
Sucha karma dla psów średnich i dużych ras, 
z dodatkiem świeżego mięsa. Wybrane rodzaje.  
(1 kg = 14,60 zł)

AniOne Luna jaskinia 
Miękka, z pluszu – dla kotów i psów. Wyjmowana, 
dwustronna poduszka ze zdejmowanym pokrowcem. 
Można prać w temp. 40°C. Antypoślizgowy spód. 
Wymiary (dł. × szer. × wys.): ok. 50 × 50 × 50 cm

REAL NATURE Classic 400 g 
Mokra karma dla psów, bez mączki zwierzęcej i kostnej. 
Wybrane rodzaje. (1 kg = 26,63 zł)
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Kupon jednorazowy. Produkty wyłączone
z oferty na www.maxizoo.pl/payback

Ważny od 11 do 31.01.2023 r.

7X WIĘCEJ PUNKTÓW

9 920000 041029

za zakupy za min. 100 złP

PUNKTY WRACAJĄ
JAK BUMERANG!
Wymień min. 500 °P w Maxi ZOO,

a 300 °P wróci
na twoje konto!

Akcja trwa od 9 do 31.01.2023 r. Tylko zarejestrowana karta umożliwia wymianę punktów na zakupy. Podczas jednej transakcji można wymienić 
na zakupy między 100 a 19 999 punktów PAYBACK. Więcej na PAYBACK.pl/maxizoo

Oszczędzaj jeszcze  
 więcej z kuponami 
w aplikacji*

Oferta ważna w dniach
11–17 stycznia

Więcej kuponów
w aplikacji!

maxizoo.pl/friends

Wszystkie ubranka, kurtki i sweterki dla psów**

18.01–7.02.2023 r.

-40% 

Idealne na spacery w chłodne i wilgotne dni. Duży wybór kolorów, rodzajów i rozmiarów.


