
-15
SLEVA

na
nezlevněné zboží

v oC Futurum Hradec Králové.
Slevy nelze kombinovat s jinými slevami a akcemi.

Platnost kupónu  
od 1. 5. – 30. 6. 2014

-20
SLEVA-50

SLEVA 500 Kč

SLEVA
1+1 

jeden zaPlatíte,  
druHý máte zdarma

Akce platí pouze na čištění oděvů z textilu.  
Ze zakázky je odečtena položka nižší hodnoty.

Platnost kupónu do 30. 6. 2014

až

na
nezlevněné zboží

v oC Futurum Hradec Králové.
Platnost  kupónu od 1. 5. – 31. 5. 2014

Slevu nelze kombinovat s ostatními  
slevami a akcemi.

v OC futurum Hradec Králové
Platnost  kupónu od 1. 5. 2014 – 30. 6. 2014

Kupóny nelze sčítat a nevztahují se na slevy a akce.
Kupón lze uplatnit při nákupu nad 2000 Kč.

-40
SLEVA

na
služby 

v oC Futurum Hradec Králové.

Platnost kupónu do 31. 6. 2014.

-20
SLEVA-20

SLEVA-25
SLEVA

na
vybraný ProduKt  

HuHubamboo
sleva platí v termínu 1. – 31. 5. 2014  

v Pet Center Futurum HK. 
Neplatí na již zlevněné a akční zboží.

na
nezlevněné zboží

v oC Futurum Hradec Králové.
Slevy nelze sčítat.
Platnost kupónu  

od 1. 5. – 30. 6. 2014

na
služby 

v oC Futurum Hradec Králové.

Platnost kupónu do 31. 6. 2014.



služby zákazníkům

proběhly úspěšně a vy máte nyní  
možnost zarezervovat si  jejich další  
termíny ve dnech  18.5 a 15.6. 

Objednávejte se u paní Denisy Beránkové  
na tel.číslo 777 009 285. Těším se na Vás☺.

Slečna Hanka Fryntová, která se zúčastnila v březnu, 
mi stihla ještě ochotně odpovědět na pár otázek. 

Stylistka: Hanko, proč jste se přihlásila na jarní 
nákupní neděli?  Hanka: důvodem mého přihlášení 
byla hlavně zvědavost. Potřebovala jsem poradit, 
jaký styl se ke mě hodí a čeho se držet, dále mě 
zajímalo, jak takový den s paní stylistkou probíhá  
a dalším důvodem  samozřejmě byla možnost 
využití služeb a pomoci odborníka zdarma. 

Stylistka: co se Vám nejvíce z vybraných outfitů 
líbilo? Hanka:všechny outfity, které mi paní 

stylistka ochotně vybírala a podávala byly super,  
ale určitě bych vyzdvihla černé šatičky, které je možné 
kombinovat s dalším různým oblečením a kterých bych si já sama 
nikdy nevšimla. Dále černé sako s bílým topem, v čemž jsem  
se cítila stylově a žensky, ale zároveň pohodlně. 

Stylistka: myslíte, že se vrátíte zpět k vašemu sportovnímu stylu  
a nebo ho nyní budete kombinovat s nově vybraným jemnějším 
stylem? Hanka: určitě bych chtěla kombinovat s nově vybraným  
a postupně se více přiklánět  „ holčičímu“ stylu a ten sportovní nechat 
spíše pro domácí nošení, případně pro aktivity, ke kterému se hodí.

Děkuji za rozhovor.

Jarní
NÁKUPNÍ  
dNy

16

Už se Vám někdy stalo, že Vaše nejoblíbenější  
a nejmilejší džíny, bez kterých nemůžete být a máte  
je skoro denně na sobě, skončily v odpadkovém koši 
díky jedné malé neopatrnosti? 

Mně ano! Tedy málem…Byla jsem s kamarádkou v kavárně Obchodního 
centra a při neopatrné manipulaci s kabelkou jsem si vylila kávu přímo 
do klína! Použila  jsem snad všechny ubrousky co v kavárně měli a sušila, 
drhla, utírala, co se dalo. Marně! Flek přes celou nohavici stále ne 
 a ne zmizet…   Myslela jsem, že je s kalhotami konec! Vím, že od kafe  
to jde opravdu hodně špatně dolů a zvláště na světlé barvě.Co teď?   
Kde seženu nové, zvlášť když mi tak seděly.  Zkroušená jsem se plížila 
centrem a míjela čistírnu oděvů Daja. Tak jsem si řekla – poslední pokus 
– zeptám se.  Ujala se mě milá paní a nabídla mi pomoc. Moc jsem tomu 
nevěřila, ale co mi zbývalo, nechtěla jsem o džíny přijít. Ještě ten den  
jsem jí kalhoty donesla  zpět a čekala  co bude. Protože jak jsem  
se dozvěděla, čím dříve přijdu s problémem, tím lépe a hlavně příště nedřít 
látku, nezačišťovat. Látku bych si mohla poškodit odřením. Jaké 
bylo mé překvapení, když  jsem si druhý 
den kalhoty vyzvedla, malý zázrak!!  
Byly jako nové, perfektně vyčištěné  
a bez vydřeného místa!  „Úžasné“ řekla 
jsem si. Jak to udělali? I  kdybych  
to vyprala snad stokrát, tak bych to takto 
nevyčistila.  Paní mi vysvětlila, že síť 
čistíren oděvů Daja používá ty nejnovější 
strategie a technologie na čištění oděvů 
a odstraňování skvrn, které nepoškozují 
látku a naopak jí ponechávají svojí hebkost. 
Hlavně používají formu  „zeleného čištění“  
to znamená  bez uhlovodíků, takže ani moje 
alergická pokožka se nemusí bát. Skvělé! 
Netušila jsem, že přímo ve Futuru – nákupním 
centru je takhle moderní a skvělá čistírna 
pro suché i mokré čištění. Určitě tu postupně 
protočím celý svůj šatník. Zkuste  
to i Vy, budete mile překvapeni.

Díky  -  Spokojená zákaznice  
čistírny oděvů Daja ☺

P.S. Navíc jsem obdržela členskou 
slevovou kartu.

Čistírna oděvů  
     Daja


