
maxizoo.plNowa usługa: 
zadzwoń i odbierz

Miłość do 
zwierząt

Oferta ważna w dniach
15 marca–11 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 15.03 do 11.04.2023 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 pracowników sklepu oraz na www.maxizoo.pl.

Wszystkie przekreślone ceny prezentowane w ofercie to najniższe ceny z ostatnich 30 dni przed obniżką (z wyłączeniem mechanizmów promocyjnych wymagających spełnienia warunku zakupowego).
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REAL NATURE Wilderness 4 kg 
Wysokiej jakości sucha karma, z dużą zawartością 
świeżego mięsa. Bez barwników i konserwantów. 
Wybrane rodzaje. (1 kg = od 29,75 zł)

Orijen 11,4 kg 
Sucha karma superpremium dla psów, na bazie  
lokalnych składników najwyższej jakości.  
Wybrane rodzaje. (1 kg = od 31,49 zł)

Brit Mono Protein 400 g 
Mokra karma dla psów, o jednym źródle białka 
zwierzęcego. Wybrane rodzaje. (1 kg = 25,30 zł) 
* Każdy najtańszy produkt/produkty za 1 gr

PREMIERE Meat Menu 85 g 
Mokra karma dla kotów, w formie delikatnych mięsnych 
kawałków w aksamitnym sosie. Wysoka jakość 
składników naturalnego pochodzenia. Różne rodzaje.  
(100 g = 4,69 zł)

Royal Canin Breed Health Nutrition® 3 kg 
Sucha karma dla psów, dopasowana do potrzeb 
danej rasy. (1 kg = 33,00 zł)

Animonda 100 g 
Mokra karma dla kotów, w formie wygodnych tacek. 
Zdrowa, pyszna, zbilansowana, najwyższej jakości. 
Wybrane rodzaje. (100 g = 5,19 zł)

Acana 340 g 
Sucha karma superpremium dla kotów, na bazie lokalnych 
składników najwyższej jakości. Wybrane rodzaje.  
(1 kg = od 70,56 zł)

REAL NATURE Wilderness 400 g 
Mokra karma stworzona na bazie diety dzikich 
kotów. Z naturalnych składników najwyższej jakości, 
bez sztucznych dodatków. Wybrane rodzaje i gramatury. 
(1 kg = od 32,00 zł)
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Super Benek Compact 5 l 
Zbrylający żwirek bentonitowy, niepylący, o naturalnym 
zapachu glinki. Pochłania zapachy, płyny, eliminuje grzyby 
i bakterie. Dostępne w promocji również warianty: lawenda 
i bryza morska w cenie 21,24 zł za 1 szt. (1 l = 4,08 zł)

przy zakupie 2 szt.
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20,39
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Brit Care 400 g 
Sucha karma dla dorosłych kotów. Hipoalergiczna 
formuła, dopasowana do indywidualnych potrzeb. 
Wybrane rodzaje. (1 kg = 37,98 zł)

Farmina N&D Pumpkin, Ocean lub Quinoa 
Suche i mokre karmy dla psów na bazie unikalnych włoskich receptur. Wybrane rodzaje. 
(sucha karma 0,8 kg: 1 kg = od 49,99 zł, mokra karma 285 g: 1 kg = 31,54 zł)
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 * Oferta ważna w dniach 15.03–11.04.2023 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%.
** Nie dotyczy transporterów i mat do samochodu

Wszystkie przekreślone ceny prezentowane w ofercie to najniższe ceny z ostatnich 30 dni przed obniżką (nie dotyczy promocji z wykorzystaniem kuponów w aplikacji oraz z wyłączeniem mechanizmów promocyjnych 
wymagających spełnienia warunku zakupowego).

REAL NATURE Classic 800 g 
Mokra karma dla psów z dużą zawartością mięsa. 
Zawiera naturalne składniki. Wybrane rodzaje. 
(1 kg = 20,24 zł)

REAL NATURE Wilderness 85 g 
Mokra karma dla kotów jakości premium, wzorowana 
na diecie żbika. Bezzbożowa receptura, bez dodatku 
barwników, przeciwutleniaczy i konserwantów.
Dostosowana do potrzeb i etapów życia kota.
Wybrane rodzaje. (100 g = od 7,52 zł)

PREMIERE Bonies 
Przysmaki dla psów w formie małych kosteczek. 
Idealne do nagradzania. Wybrane rodzaje.  
(1 kg = od 71,96 zł)
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Kup min. 2 szt. i otrzymaj 20% rabatu
Mieszaj dowolnie

CZAS NA SPACER
15.03–11.04.2023 r.

Ubranka, akcesoria do podróży 
samochodem, miski składane**

Sakiewki na przysmaki
lub na woreczki na odchody
(również woreczki na odchody)

Smycze, szelki, obroże

20% rabatu przy zakupie 2 szt. 
na wybrane karmy mokre i suche dla psów lub kotów

15.03–11.04.2023 r.

Sprawdź naszą alternatywę 
dla marketowych karm

Mieszaj dowolnie

Oszczędzaj jeszcze 
 więcej z kuponami  
w aplikacji*

Oferta ważna w dniach
15 marca–11 kwietnia Pobierz aplikację

Więcej 
kuponów
w aplikacji!


