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BB Centrum

Atletický stadion
v BB Centru byl
otevřen veřejnosti
Přijďte si vyzkoušet nové sportoviště v areálu, kde si můžete zahrát florbal,
badminton, zaběhat si, zaskákat a zacvičit. Atletický stadion je volně
přístupný veřejnosti a vstup na něj je možný všem pomocí vstupní karty.
• Vstupní kartu lze získat prostřednictvím níže uvedeného kontaktu
a uhrazením ročního poplatku za vstup (500 Kč/rok).
• Kontakt pro přihlášení: 221 582 111 nebo stadion@bbcentrum.cz
• Otevírací hodiny stadionu: každý den 6:00–22:00 hod.

Facebook

bbcentrum.cz
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Trhy na Náměstí
Brumlovka: nyní
pravidelně!
KAŽDÝ PÁTEK JIŽ OD 17. SRPNA 2018 (8:00–17:00)
Přijďte na pravidelné páteční trhy na novém náměstí Brumlovka
a zjistěte, jak chutná dobré jídlo.
Těšit se můžete na vždy čerstvé:
Ovoce • zelenina • pečivo • domácí chléb • mléčné výrobky • uzeniny

KAŽDÝ PÁTEK
JIŽ OD 17. SRPNA 2018
8:00 – 17:00

sýry • vejce • máslo • bezlepková pekárna • štrúdle • limonády • květiny
… a mnoho dalšího!

Těšit se můžete na vždy čerstvé:
Ovoce • zelenina • pečivo • domácí chléb • mléčné výrobky • uzeniny • sýry
• vejce • máslo • bezlepková pekárna • štrúdle • limonády • květiny…
a mnoho dalšího!

Facebook

bbcentrum.cz

www.bbcentrum.cz
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KINOBUS přijede
do BB Centra
KDY: 6.–9. 8. 2018, po setmění – přibližně kolem 21:00 hod.*
KDE: před Křesťanskou školou Elijáš (ulice u Michelské školy)
Milovníci filmů a letních kin se mohou těšit na Kinobus, který
v srpnu opět zavítá do BB Centra. V prostorách před Křesťanskou
školou Elijáš v ulici u Michelské školy na hranici Baarova parku se budou
po 4 večery promítat zahraniční i české snímky. Na programu je letos
akční komedie Špión, sci-fi film o možné budoucnosti lidstva Zmenšování,
roadmovie Tlumočník či tuzemská komedie Teorie tygra.
Všichni jste srdečně zváni!
VSTUP NA AKCI JE ZDARMA
*V případě silného deště se promítání nekoná.

Facebook

bbcentrum.cz

Budova BRUMLOVKA

Balance Club
Brumlovka má
zbrusu novou terasu
Balance Club Brumlovka otevřel zcela novou klubovou terasu,
která výrazně rozšiřuje nabízené služby Aqua & Relax zóny.
K dispozici jsou dvě sauny finského typu s výhledem do zeleně, dvě
uzavřené odpočinkové místnosti s lehátky, odpočinková zóna s lehátky
pod širým nebem, ochlazovací bazén a nerezová venkovní vířivka.
Pro nájemce BB Centra platí zvýhodněná nabídka členství, o konkrétních
výhodách se informujte v Klientském centru Balance Clubu Brumlovka,
na e-mailu info@balanceclub.cz nebo na tel. +420 234 749 810.

Facebook

balanceclub.cz

Budova BETA

KOBE zve na
výhodný SUSHI
PLATE
KOBE RESTAURANT připravil speciální letní akci: SUSHI PLATE
za zvýhodněnou cenu.
KDY: denně od 15:00 hod.
Nenechte si ujít jedinečnou možnost neomezené konzumace výběru
sushi pro 1 osobu za jednotnou cenu na velké břidlicové desce.

Facebook

koberestaurants.cz

Budova BETA

Letní osvěžení
v Costa Coffee:
COOLERS
Jak se zchladit v rozpáleném létě? Coolerem v Costa Coffee!
Letní nabídka přináší další vlnu ovocných kombinací.
Apple Kiwi Cooler – novinka v nabídce
Jasně zelená dužina, drobná černá zrníčka, příjemně kyselá chuť.
V kombinaci se sladkým jablkem se stává kiwi hvězdou letošních ledových
nápojů.
Mango Passionfruit Cooler – oblíbená klasika
Maracuja,

mučenka

nebo

passionfruit?

Všechno

je

správně.

Příjemná sladkokyselá chuť a exotické aroma maracuji se skvěle doplňuje
s mangem, jehož zářivě oranžová šťavnatá dužina chutná nejlépe
vychlazená.

Facebook

costa-coffee.cz

Budova ALPHA

CEBIA: Zabezpečení
vozidla proti krádeži
nyní jen za 500 Kč
Společnost Cebia nabízí v rámci letní prázdninové akce 70% slevu
na zabezpečení vozidla formou pískování skel. Místo 1 700 Kč nyní
můžete mít vozidlo zabezpečené jen za 500 Kč. Díky pískování
skel snížíte pravděpodobnost odcizení vozu o 96 % po celou dobu jeho
provozu. Vůz s vypískovaným kódem na skle je pro zloděje složité prodat,
proto se takovým vozům zpravidla vyhýbají.
A jak slevu uplatnit? Objednejte se na cebia@cebia.cz nebo na
tel. 222 207 207. V daném termínu přijeďte do dílny Cebia, která
se nachází v podzemních garážích v budově ALPHA, a na recepci
společnosti nahlaste tento kód pro uplatnění slevy: BB Centrum.
K vypískování skel navíc získáte zdarma na rok službu FLEX,
která kryje náklady na nalezení a navrácení vozu v případě krádeže.
Platnost akce: do 30. 9. 2018

Facebook

www.cebia.cz

Budova FILADELFIE

JK Jewels
uvádí letní novinku
JK Jewels představuje novinku v podobě prstenu z kolekce DIVA.
Jako květiny na louce, i tato květina se volně uklání. Prsten je pohyblivý
– kinestetický. Pohyb na prstenu upoutává zájem o tvar a řešení tohoto
šperku. Tento originální design šperku navrhl designér David Hrubec.
Přijďte si ho vyzkoušet do prodejny JK Jewels.

Facebook

www.jk.cz

