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CEBIA: Chraňte svůj vůz pomocí 
bezpečnostního značení skel
Společnost CEBIA, leader v prověřování původu a historie ojetých vozidel, nabízí 
nájemcům BB Centra zvýhodněnou nabídku na zabezpečení vozidla formou značení 
skel s mimořádnou 70% slevou. K zabezpečení Vašeho vozidla získáte navíc ZDARMA 
ještě jeden kupón na tutéž službu pro další vůz.

Slevu uplatníte pomocí kupónu, který si stáhnete ZDE, vytisknete a předložíte 
v novém sídle spol. Cebia, v budově ALPHA, na adrese Vyskočilova 1461/2, Praha 4.

Službu je nutné předem objednat na telefonním čísle 222 207 207.

Více informací o zabezpečení vozidla formou značení skel: 
www.cebia.cz/piskovani.

Letní osvěžení v Costa Coffee, 
to je Frostina
Po úspěchu z minulého roku, kdy se ledová Frostina stala hitem léta, si pro Vás 
v Costa Coffee připravili zcela nové příchutě - Caramel Popcorn Frostino a Tiramisu 
Frostino. Sametově jemný mix čerstvého mléka s ledem a příjemnou porcí espressa 
doplněný lahodnými příchutěmi – karamelu nebo tiramisu. Třešničkou na dort je 
poctivá porce šlehačky zasypaná nadrcenými sušenkami nebo karamelovým popcornem. 

NOVUS OPTIK: Užijte si slunce naplno 
s brýlovými skly Crizal
Samozabarvující brýlová skla Crizal s Transitions se Vám vždy přizpůsobí a poskytnou 
kompletní ochranu před nebezpečným UV zářením. V interiéru jsou průzračně čirá 
a venku se dokonale ztmaví na takový odstín, abyste po celý den dobře viděli 
a byli chráněni před nepříjemným oslněním. 

Nyní také v 5 nových trendy odstínech.

Budova ALPHA 
www.cebia.cz

Budova BETA 
www.costa-coffee.cz

Budova BRUMLOVKA 
www.novusoptik.cz
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MojeBublinky: 
Nová otevírací doba dětského koutku 
a letní příměstské tábory
Radost, partnerství, otevřenost a porozumění – to jsou hlavní hodnoty, které vystihují 
přístup dětského koutku MojeBublinky. Tady Vaše děti mohou být samy sebou, učit 
se vlastními zážitky a růst ve své jedinečnosti. 

V rámci zkvalitňovaní služeb koutek prodloužil otevírací dobu ve všední dny, sobotní 
provoz je naopak uzavřen.

Nová otevírací doba:

PO – ČT: 8.00 – 13.00 hod. a 14.00 – 17.00 hod. 
PÁ: 8.00 – 13.00 hod.

Po individuální domluvě:

PO – PÁ: 7.00 – 20.00 hod. 
SO – NE: 9.00 – 20.00 hod.

Dětský koutek organizuje během prázdnin také příměstské tábory, a to v termínech 
10. 7. - 14. 7. 2017 a 7. 8. - 11. 8. 2017. Více informací hledejte na webových stránkách 
v sekci „Akce v koutku“ nebo na tel. č.:  724 384 441.

Do NIVOSPORTU právě dorazila letní 
kolekce dámských plavek značky 
VENICE BEACH!
Německá sportovní značka Venice Beach zahajuje letní sezónu novou kolekcí plavek. 
Jako vždy se můžete těšit na skvěle padnoucí střihy, kvalitní materiály a mnoho barevných 
kombinací a vzorů. V nabídce naleznete jak sportovní, tak i módní kousky.

Nezapomeňte využít 10% slevy pro všechny nájemce BB Centra. Stačí se prokázat 
zaměstnaneckou kartou Vaší společnosti.

Budova BRUMLOVKA 
www.mojebublinky.cz

Budova BRUMLOVKA
www.nivosport.cz
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