
 Ekstraoferty  
przez 3 tygodnie!

Oferta ważna w dniach

17 marca-6 kwietnia

Miłość do 
zwierząt

maxizoo.plNowa usługa: 
zadzwoń i odbierz NAGRADZA!

TU SIĘ 
1

PREMIERE Best Meat 12,5 kg
Sucha karma dla psów. Wysoka zawartość 
mięsa. Różne rodzaje. (1 kg = 9,52 zł) Brit Premium By Nature 3 kg

Sucha karma dla psów. Różne rodzaje. 
(1 kg = 15,00 zł)

-15%
przy zakupie min. 2 szt.

za 1 szt. 

3824
cena regularna 44,99

-20%
przy zakupie min. 2 szt.

za 1 szt.  

9520
cena regularna 119,00

Frolic 2 kg i 4 kg
Sucha karma dla psów w formie  
miękkich krążków. Różne rodzaje.  
(1 kg = od 10,25 zł)

Dolina Noteci 400 g
Mokra, bezzbożowa, pełnoporcjowa 
karma dla kotów wszystkich ras. Różne 
rodzaje. (1 kg = 18,23 zł)

Dolina Noteci 500 g
Mokra, pełnoporcjowa karma  
dla psów w wygodnych saszetkach. 
Różne rodzaje. (1 kg = od 14,98 zł)

Versele Laga 
Complete 500 g i 750 g
Dostępne różne rodzaje, m.in. wariant 
dla fretek. (1 kg = od 34,58 zł)

REAL NATURE  
Country Selection 1 kg
Sucha karma dla psów. Z wyjątkowych 
regionów Europy. Z wysoką 
zawartością mięsa, bez sztucznych 
dodatków. Różne rodzaje. (1 kg =34,99 zł)

SELECT GOLD Sensitive 800 g
Mokra karma dla psów ze szczególnymi 
potrzebami żywieniowymi.  
Różne rodzaje. (1 kg = 14,99 zł)

Tylko w

REAL NATURE WILDERNESS 2,5 kg 
Sucha karma z najwyższej jakości skład-
ników, na bazie diety dzikich kotów. 
Z wysoką zawartością mięsa.  
Bez dodatku barwników i konserwantów. 
Różne rodzaje. (1 kg = 40,00 zł)

Super Benek Compact 10 l
Wydajny żwirek o zapachu glinki, 
   zbrylający, eliminuje grzyby i bakterie. 
       Różne rodzaje. (1 l = od 2,70 zł)
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PREMIERE przysmaki
Przysmaki intensywnie mięsne, miękkie 
i nadziewane. Bez dodatku cukru. 
Różne rodzaje i gramatury. (1 kg = od 88,78 zł) 
(1 kg = od 88,78 zł)

Nestor kolby Classic
Smaczny i pożywny smakołyk dla 
gryzoni w postaci kolb. Linia Professional 
charakteryzuje się wykorzystaniem 
w głównej mierze jednego składnika 
o wysokich wartościach odżywczych. 
Dostępne różne smaki. (1 kg = 41,65 zł)

od

1729

2 +1*

Cat Chow 1,5 kg
Sucha karma dla kotów. Różne rodzaje. 
(1 kg = 17,99 zł)

-20%
przy zakupie min. 2 szt.

za 1 szt. 

2159
cena regularna 26,99

-20%
przy zakupie min. 2 szt.

za 1 szt. 

2799
cena regularna 34,99

-20%
przy zakupie min. 2 szt.

za 1 szt. od 

1919
cena regularna od 23,99

-20%
przy zakupie min. 2 szt.

za 1 szt. od

2159
cena regularna od 26,99

Tylko w
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-20%
przy zakupie min. 2 szt.

za 1 szt. 

383
cena regularna 4,79

4 +1*
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REAL NATURE 400 g
Mokra karma dla kotów. Stworzona 
z naturalnych składników i bogata 
w składniki odżywcze. Różne rodzaje.
(1 kg = 24,98 zł)

999Tylko w

4 +1*

Royal Canin 85 g, 400 g
Wysokiej jakości mokra i sucha karma  
dla kotów. Dostosowana do 
indywidualnych potrzeb. Różne rodzaje. 
(1 kg = od 56,35 zł)

z kartą 

od 3,59
bez karty od 4,49

-20%
Tylko z kartą

PAYBACK

MultiFit Native gryzaki
Pomagają w pielęgnacji zębów, 
wzmacniają szczęki i stanowią zdrowe 
uzupełnienie codziennej diety.  
Również na sztuki. (1 kg = od 25,90 zł)

-20%
Tylko z kartą

PAYBACK

z kartą 

od 2,07
bez karty od 2,59

17–31 marca



*  Każdy najtańszy produkt/produkty za 1 gr. ** Tańszy produkt. Szczegóły promocji dostępne na www.maxizoo.pl. Oferta widoczna na pierwszej stronie obowiązuje 
od 17.03.2021 r. do 6.04.2021 r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych, z wyjątkiem oferty Versele Laga i Nestor kolby ważnej w dniach 17–31.03.2021 r. 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny widoczne na pierwszej stronie dotyczą 1 sztuki towaru.

** * Oferta ważna: na produkty Butcher’s Pro Series sucha i mokra karma dla psów, Kitty’s Cuisine karmy mokre i przysmaki – 10.03–6.04.2021 r. lub do wyczerpania zapasów, 
PREMIERE Mini Bites Kurczak 60 g przysmaki dla psów, PREMIERE Soft Bites Kurczak 40 g przysmaki dla kotów – 1–31.03.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Promocje nie 
łączą się ze sobą.

* *** Oferta ważna tylko w sklepach stacjonarnych w dniach 1–31.03.2021 r. lub do wyczerpania zapasów na produkty PREMIERE: dla psów – karma mokra tacki 100 g i 150 g, 
karma sucha 1 kg; dla kotów – karma mokra w tackach i saszetkach 85 g, 90 g, 100 g, karma sucha 300 g. Promocje nie łączą się ze sobą. 

* **** Oferta obowiązuje 1–31.03.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Obowiązuje na wszystkie szelki, obroże, smycze, sakiewki na przysmaki, akcesoria do Agility i woreczki na 
odchody, gwizdki, klikery, butelki podróżne. Promocje nie łączą się ze sobą. Oferta tylko w sklepach stacjonarnych.

*  ***** Oferta obowiązuje w Maxi Zoo po zeskanowaniu przy kasie karty PAYBACK, a następnie kuponu. Jeśli oferta obowiązuje również na stronie maxizoo.pl, należy podać 
numer 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 maxizoo.pl/payback

Z KARTĄ PAYBACK PŁACISZ MNIEJ ZA ZAKUPY!

Zacznij oszczędzać! Odbierz i zarejestruj kartę PAYBACK!

PREMIERE Soft 
Bites Kurczak 40 g 
Przysmaki dla kotów.
(100 g = 14,98 zł)

PREMIERE Mini 
Bites Kurczak 60 g 
Przysmaki dla psów.
(100 g = 13,81 zł)

Butcher’s Pro Series
Sucha i mokra 
karma dla psów. 
Różne rodzaje.  
(1 kg = od 23,90 zł)

z kartą 

od 2,39
bez karty od 2,99

Kitty’s Cuisine
Karma mokra 
i przysmaki 
wysokiej jakości, 
bez sztucznych 
dodatków.  
Różne rodzaje.  
(100 g = od 42,26 zł)

z kartą 

5,99
bez karty 7,99

z kartą 

8,29
bez karty 10,99

-25%***

Tylko z kartą

PAYBACK

-25%***

Tylko z kartą

PAYBACK

na wybrane małe opakowania mokrej i suchej karmy PREMIERE**** dla psów i kotów 

1–31 marca

1–31 marca

PREMIERE to żywienie 
mieszane najwyższej 
jakości:

  z wysoką zawartością mięsa
  szeroka gama produktów pozwala 

dopasować żywienie do indywidualnych 
potrzeb Twojego pupila

  również karmy bez dodatku  
glutenu i/lub zbóż

  bez dodatku sztucznych konserwantów, 
aromatów, barwników

20%
rabatu****

Czas na 
  spacer
Wszystkie

 Szelki, smycze, obroże
 Woreczki na odchody
 Butelki podróżne
  Sakiewki na przysmaki
  Gwizdki, klikery, akcesoria 
do Agility

-20%***

Tylko z kartą

PAYBACK

-20%***

Tylko z kartą

PAYBACK

z kartą 

od 3,59
bez karty od 4,49

Kupon jednorazowy. Kod promocyjny do sklepu 
online: 01-05-91. Produkty wyłączone z oferty 
na www.maxizoo.pl/payback

WIĘCEJ PUNKTÓW
za zakupy w Maxi Zoo i na maxizoo.pl
za min. 110 zł******

Ważny w terminie 10.03–6.04.2021 r.

10X

9 920000 028716

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

WIĘCEJ PUNKTÓW
za zakup produktów marki PREMIERE
w Maxi Zoo****** 

Ważny w terminie 1–31.03.2021 r.

5X

9 920000 028723

Kupon jednorazowy. Oferta obowiązuje na wszyst-
kie szelki, obroże, smycze, akcesoria treningowe, 
butelki podróżne. Produkty wyłączone z oferty 
na www.maxizoo.pl/payback

WIĘCEJ PUNKTÓW
za zakup artykułów z akcji
„Czas na spacer 

„
 w Maxi Zoo******

Ważny w terminie 1–31.03.2021 r.

5X

9 920000 028730

Mieszaj dowolnie

20%
rabatu*****

Kup min. 2 prod. i odbierz



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download

