
Ресторан Балканика Рустикана
10% попуст на целиот износ на сметка 

Ресторан Белла Виста
10% попуст на целиот износ на сметка 

JYSK
10% попуст на редовните цени на целата 
колекција на производи во продажните 
салони на JYSK, освен за производите кои се 
веќе со акциска/намалена цена и на попуст

Адидас Шоп
20% попуст на нова колекција на 
производи (сите производи кои се на прва 
цена, освен за справи и велосипеди), 10% 
попуст на веќе намалените производи, 
освен за справи и велосипеди

Интерспорт
20% попуст на нова колекција на производи 
(сите производи кои се на прва цена, освен 
за справи и велосипеди), 10% попуст на 
веќе намалените производи, освен за 
справи и велосипеди, и 10% попуст при 
купување на справи и велосипеди кои се 
дел од концептот на Intersport.

Ресторан Стара Градска Куќа
со направена сметка во износ од над 5.000,00 
денари следува бесплатно куќно вино и десерт 
од куќата; премиум третман и резервација на 
ВИП простор преку претходна најава на слжбен 
телефон за резервации (071/263-181)

Мотоцентар
Попустите и поволностите важат при купување на 
сите брендови и типови на пневматици и фелни 
на сите Мотоцентар локации:
- 5% ‘’cashback’’на Мотоцентар картичка +1.5% 
номинален ‘’cashback’’ (вкупно 6.5%).
- Подарок од гамата средства на Мишелин за 
одржување на фелни и пневматици или за 
чистење клима (по избор на клиентот).

Хотел Хилтон
(Euphoria Wellness & Spa)
15% попуст на членство од редовните цени за 
користење на фитнес услуги во Euphoria Wellness 
& Spa во склоп на х. Хилтон
15% попуст на членство од редовните цени за 
користење на спа услуги во Euphoria Wellness & 
Spa во склоп на х. Хилтон

Диоптра оптика
до 20% попуст на целата колекција на производи, 
освен за производите кои се веќе со акциска цена 
и на попуст, оутлет производи, контактни леќи и 
стакла; 20% попуст при купување на рамка за 
стакла и вклучено бесплатен очен преглед

Fashion Group
5% попуст целата сметка и на сите производи кај брендовите Timberland, Okaidi, HUGO, Geox Breathes, 
Mango, Springfield, Levi’s, Aristoteli Bitsiani, Replay, Parfois, Women’secret, SuperDry, Fashion&Friends, 
Guess, Dan John, Kiko Milano, Boss. Користење на поени со користење од лојалната програмата на 
Фешн Груп, односно собирање на дополнителни поени. Издавање на дополнителна лојалти 
картичка од Fashion Group за направена сметка од минимум 6000 денари

Ресторан Соул Кичен Бар
10% попуст на целиот износ на сметка 

Ресторан Буенос Диас
10% попуст на целиот износ на сметка 

Спорт М
20% попуст на нова колекција на производи (сите 
производи кои се на прва цена, освен за справи и 
велосипеди), 10% попуст на веќе намалените 
производи, освен за справи и велосипеди,

�e Athlete’s Foot
20% попуст на нова колекција на производи (сите 
производи кои се на прва цена, освен за справи и 
велосипеди), 10% попуст на веќе намалените 
производи, освен за справи и велосипеди,

MY:TIME (Мај Тајм)
- 10% попуст на редовните цени на производите  
(*) попустот нема да важи во аутлет продавниците

Систина Офталмологија
10% попуст на преглед за мултифокални леќи, 10% 
попуст на преглед за ласерска корекција на диоптрија, 
10% попуст на преглед за катаракта, гратис една online 
консултација во вредност од 1.000 мкд за направен 
износ над 60.000 мкд

Биотек Лабораторија
10% попуст на редовните
цени на услугите.

Polleo Sport
10% попуст на редовните
цени на производите.



КЛУБ

ПРЕМИУМ

Верувај во себе

ЖИВЕЈ ПОДОБРО,
ЖИВЕЈ ПРЕМИУМ!
Во Клуб Премиум програмата со Visa Gold, Mastercard Gold 
или Mastercard Platinum кредитна картичка на Шпаркасе 
Банка, купуваш поволно и со стил. Добредојде во Премиум 
Клуб на Шпаркасе Банка!


