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nyár és nyaralás,
akkor mindenki első-

sorban a tengerparti üdülésekre, külföldi 
utazásokra gondol. Pedig a nyár szólhat 
több, rövidebb meghitt pillanatról, spon-
tán baráti, vagy családi programokról, 
eseményekről. 

Ez lehet akár egy régen áhított kényeztető este, 

vagy relaxációs délután, esetleg egy sportos hosszú 

hétvége a közeli hegyekben, vagy vasárnapi piknik 

valahol a szabadban. 

Rohanó világunkban egyre kevesebb szabadidőnk 

van egymásra, természetes, hogy igyekszünk ezt a 

lehető legoptimálisabban beosztani. 

A mi célunk az, hogy szolgáltatásainkkal hozzájá-

rulhassunk ahhoz, hogy látogatóink nyara – lehető-

ségeikhez mérten – feledhetetlen, vidám vakációt 

jelenthessen 2016-ban is. 

Utazási irodáink, sportboltjaink, ruházati és kiegé-

szítő üzleteink szezonális kínálatukkal felkészülten 

várnak minden érdeklődőt, látogatót! 

Júniusban és júliusban ismét lesznek kupon napok, 

amellyel ugyancsak a nyaralásra való felkészüléshez 

szeretnénk hozzájárulni. A 20%, illetve 30%-os ked-

vezményeket tartalmazó kuponokat a Mammut 

Magazinban, valamint az információs pultoknál ki-

helyezett kuponfüzetekben találhatják meg.

Folyamatos akcióinkról, eseményeinkről a webolda-

lunkon keresztül is tájékozódhatnak. 

www.mammut.hu

Szőke Tamás 

marketingigazgató
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Black 
Summer

rOuGe

SunkiSS
lOOk

JeGeS 
teák

Beachwear

matrózOk 
StíluSáBan

2016 nyári meglepetése a 
fekete. Laza anyagok, szellős 
szabásvonalak.

Örök kedvenc a vörös. Szexi, maga-
biztosságot sugároz és feltűnő!

Megmutatjuk mi szükséges 
feltétlenül egy vízparti 
nyaraláshoz!

Lehelletnyi napsugár 
az idei beauty trend. 

Mindenből csak 
halványan, 

keveset!

Teát nyáron? 
Jegestea receptek 
forró napokra.

A piros-kék-fehér 
kombinációk a klasszikus 
matróz viselet nélkülöz-
hetetlen színei.

 BEKöSZöNTO 1

 Black summer - trend 4

 nyáron is kötöttben - divat 6
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TRENDTREND
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A nemzetközi kifutók legna-
gyobb meglepetése idén 
nyáron a fekete! Renge-

teg, teljesen különböző stílusirányú 
kollekcióban is visszaköszön. A súlyos 
mélységet a könnyű, áttetsző anyagok 
lazítják fel, itt-ott halvány szürke és 
fehér motívumokkal, mintákkal.
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BLACK 
SUMMER

aBOdi dóra SS 16-OS 
kOllekcióJa eGySzer-
re eGyedi éS kreatív.  

A brand nemzetközi sikerei 
igazolják, hogy a kollekciók 
naprakész aktuális trendjei 

egyre közkedveltebbek. Ez a 
nyár szakrális és mitikus. na-
gyon finom, könnyű anyagok 

keverednek komoly, kontrasz-
tos árnyalatokkal, formabontó-

an játékos sziluettekkel.  
A kollekció egyik darabja ihlette 

divattrend válogatásunkat.

2.

4.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

5.

3.

1.

13.

14.

15.
16.

17.

1. GYönGYöS FÜLBEVALó H&M 7490 fT | 2. SzATÉn 
kEndő H&M 5990 fT | 3. nAPSzEmÜVEG H&M 5990 fT 

4. EGYRÉSzES nYáRi komBi Promod – ár az üzletben 

5. SzALmA TALPÚ nYáRi CiPő H&M 8990 fT 
6. VELÚR SPoRTCiPő ecco 35 990 fT | 7. FEkETE- 
FEHÉR minTáS nYáRi TáSkA dockyard 7990 fT  

8. EGYRÉSzES FÜRdőRUHA secret 29 990 fT | 9. FÉm 
PánToS nYáRi PAPUCS Women’secret 8495 fT 
10. EjTETT VáLLÚ nYáRi RUHA Promod 10 945 fT 
11. HoRGoLT BETÉTES kánikULA RUHA fashion bar 

10 990 fT | 12. EGYRÉSzES FEkETE FÜRdőRUHA  

Women’secret 11 995 fT | 13. CALVin kLEin FEkETE 
kARköTő Juta óra-ékszer 34 500 fT, CALVin kLEin 
FEkETE GYűRű Juta óra-ékszer 16 500 fT | 14. ABSzT-
RAkT PánToS EGYRÉSzES FÜRdőRUHA Magistral – ár 

az üzletben | 15. mASniS PAmUTzokni J.Press 790 fT 

16. mAGAS TALPÚ nYiToTT CiPő bagatt – ár az üzlet-

ben | 17. minTáS SzoknYA H&M 11 990 fT
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DIVAT

Kombinálj 

Válogass kedvedre gumi alap- 
anyagú, színes táskáink közül, 
párosíts hozzájuk bőr, műbőr, vagy 
kötél fogót különböző méretekben, 
majd mixelj egy hozzá illő  
karórát, vagy napszemüveget is.

A kiEGÉSzíTők 
PiACán iGAzi Újdon-
SáGoT jELEnT Az A 

LEHETőSÉG, HoGY SAjáT 
mAGAd áLLíTHATod 

öSSzE A kÉSz 
TERmÉkET! 

3.

1.

4.

5.

7.

2.

8.

6.
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A kötött, horgolt 
kardigánok, 
pulcsik, ruhák 

kényelme felbecsülhetetlen. 
A laza hurkolású felületek 
légáteresztőbbek, mint 
bármelyik lenge, vékony 
textília. 

2.

3.

5.

4.

knit
wear
NyároN is 

köTöTTbeN 1.

1. TÜRkiz PonCSó 12 900 fT
2. ikERCSiPkE “ mojiTo” kÉk-zöLd, 
HoSSzÚ UjjÚ PULCSi 13 900 fT
3. SzáRnYAS EnCián, kÉk RUHA 16 900 fT
4. LAzAC Színű “VonALkód” RUHA 16 900 fT
5. „GLAdiáToR” CiTRomSáRGA CSiPkE PULCSi 8900 fT
süel, MAMMUT i. 0. szinT
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DIVAT

1. „BASkET” TáSkATEST 13 000 fT, „BASkET” BÉLÉS 9550 ft, PánT 
10 225 fT | 2. „BRUSH” TáSkATEST 17 000 ft, SzöVET RáTÉT 10 725 ft, 
zöLd TáSkAFÜL 10 725 fT | 3. TáSkA TEST 13 650 fT, TáSkAFÜL  
7475 fT, BÉLÉS 6825 fT, kÉk CHARm 5500 fT | 4. „CHiC” TáSkATEST  
13 650 fT, BÉLÉS 9750 fT, CSAToS TáSkAFÜL 12 625 fT, TÜRkiz CHARm 
5500 fT | 5. „CLASSiC” TáSkATEST 13 650 fT, RáTÉT 11 375 fT,  
PöTTYöS, HoSSzÚ TáSkAFÜL 9750 fT | 6. ViRáGoS GUmi kARköTő 
S / m mÉRETEkBEn 4225 fT / db | 7. nAPSzEmÜVEG SzáRAk 4725 fT, 
LEnCSE 7800 fT, kERET 8450 fT | 8. kARóRA m-ES mÉRETű Szíj  
3250 fT „GREAT” dáTUmoS óRATEST 17 875 fT

o’bAg sTore, MAMMUT i. 0. szinT
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matrózOk 
stílusában

Amatrózok viseletei ihlette 
kollekciók örök, klasszikus 

darabok. Szinte minden évben 
visszatérő trend. 

2.

1.

3.

4.

5.

6.

8.

10.

12.

13.

14.

15.

9.

16.

17.

19.

20.

11.7.

1. köTÉL kARköTő H&M 1490 fT | 2. VáSzon mokASzin 
bagatt – ár az üzletben | 3. ConVERSE PiRoS BőR FÉLCiPő 
Playersroom 21 999 fT, klUb ár 18 999 fT | 4. GAnT SöTÉTkÉk 
FÉRFi CiPő office shoes 21 990 fT | 5. kÉk-FEHÉR CSíkoS ELE-
GánS inG estillo 8990 fT | 6. BAmBUSz FÉRFi BoxER J.Press 
4360 fT | 7. TommY HiLFiGER kAUCSUk SzíjAS óRA Juta óra-

ékszer 55 900 fT | 8. RöVid UjjÚ GALLÉRoS PóLó Playersroom  
7999 fT, klUb ár 5999 fT | 9. TEniSzPóLó dockyard  
16 990 fT | 10. BÚzAkÉk BAUmLER zAkó kristóf szalon  
67 900 fT | 11. mEYER nAdRáG kristóf szalon 29 600 fT 
12. SöTÉTkÉk FÉRFi BERmUdA benetton 8790 fT | 13. ViRáG-
minTáS EGYRÉSzES FÜRdőRUHA secret 28 990 fT | 14. CSE-
RÉLHETő SzíjAS óRA JUTA óra-ékszer 39 900 fT | 15. BUBo-
RÉk SzABáSÚ PóLó Heavy Tools 6490 fT | 16. köTöTT PULCSi 
Promod – ár az üzletben | 17. nYáRi PAmUTRUHA dockyard  
9990 fT | 18. nUBUk SzAndáL scholl 22 990 fT | 19. CSíkoS 
női TáSkA salamander 16 990 fT | 20. kÉk-FEHÉR CSíkoS 
BELEBÚjóS női CiPő office shoes 13 990 fT

18.
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Találkozás 
Szilágyi Áronnal

Az olimpiai, Világ- éS 
EuRóPA-bAjnok kard-

vívóval, Szilágyi áronnal, 
számtalan teendője 

között beszélgettünk.

elkötelezettSéG, feJlődéS, 
kieGyenSúlyOzOttSáG 

engeteg dologgal foglalkozol. mi ad 
számodra inspirációt az életben? 

Ami az utóbbi időben motiváló számom-

ra, hogy folyamatosan megéljek egyfaj-

ta fejlődést. A felkészülés folyamata legyen előremutató, lássak 

benne perspektívát, lássam azt, hogy újabb célokat érhetek el az 

életemben. nem csak a sportban, a civil és a magánéletemben is 

igyekszem ezt megvalósítani, általában így élek. szeretek célokat 

kitűzni, főleg rövid és középtávon, de tokióig még szívesen tekin-

tek előre, ott még szeretnék részt venni az olimpián, és addigra a 

tanulmányaim végére szeretnék érni.

komoly szerepe van a tanulmányaidnak az életedben. mivel 
foglalkoznál szívesen, ha nem sportolnál?
A fő „vágásirány” a sporton kívül a pszichológia. Jó, hogy van az 

egyetem a sport mellett, mert ha nem az edzésekkel foglalkozom, 

kikapcsol, teljesen más impulzusokat ad. Az aktív pályafutásom 

után, megfelelően előkészítve, a civil életemet ebben a szakmá-

ban képzelem el. 20-21 éves koromban vettük észre az edzőm-

mel, hogy sokszor megnyert szituációkból, nálam jóval hátrébb 

rangsorolt ellenfelektől kapok ki, tulajdonképpen eladom az asz-

szót, ezen változtatni akartam, és ebben sokat segítettek a pszi-

chológusok. Már egy éve dolgoztam velük, amikor jelentkeztem a 

pszichológiára, de nem kötném ezt össze mégsem a közös mun-

ka sikerével. Önmagában érdekel a pszichológia, mint tudomány. 

Persze nem tervezek a közeljövőben váltani, most a vívás élvez 

abszolút elsőbbséget.

A technikai és a fizikai adottságokon kívül, mi az a plusz, ami 
téged élsportolóvá és bajnokká tesz?
nyugodt és mentálisan kiegyensúlyozott vagyok. Ez egyfelől 

egy személyiségjegy, de sokat is dolgozom azért, hogy megfe-

lelő balanszban legyen a lelki békém, hogy megfelelően motivált 

maradjak a sportban, de ne feszüljek túl, ne szorongjak. Erre min-

denképpen szükség van, főleg a mi sportágunkban, ahol század-

másodpercek alatt dőlnek el találatok, és az is, hogy ki nyer vagy 

veszít el egy asszót. Emellett mindig is volt bennem egy erős bizo-

nyítási vágy, bizonyítani akartam, főleg 

magamnak, hogy képes vagyok elérni 

dolgokat. Az élsportban bírni kell a kőke-

mény napi munkát és a monotonitást, ez 

szükséges ahhoz, hogy valaki érvénye-

sülni tudjon.

  

Van más sportág, amit szeretsz, amit 
akár szívesen csinálnál?
nagyon sok mindent csináltam is, szere-

tem is csinálni, nézni meg főleg, leginkább 

a labdajátékokat, foci, tenisz, kosárlabda.

legtöbbször csak az összefoglalókat 

vagy a híreket van időm megnézni, elol-

vasni, de a magyar érdekeltségű sport-

eseményeken szeretek azért szurkolni. 

 

Van önmagadban olyan tulajdonság, 
amin változtatni szeretnél?
nem szoktam ezen gondolkodni. Mióta 

pszichológiára járok, inkább az foglal-

R áron 9 éves kora óta a Vasas SC 
sportolója. Első edzője, gerevich 
györgy, gyuri bácsi, aki mellett 
elsajátította a kardvívás szak-
mai sajátosságain és szeretetén 
kívül, hogy mit jelent komo-
lyan venni valamit, mit jelent 
elmélyülni valamiben, mit jelent 
mindent megtenni a céljainkért, 
de azt is, hogy egy küzdelemnek 
hol vannak a határai, és mi a 
fair play szelleme. 

INTERJÚ
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INTERJÚ

koztat, hogy elfogadjam azokat a hibákat, amiket magaménak 

érzek. Megpróbálom úgy formálni az életemet, hogy ezek a 

hibák a legkevésbé legyenek rám negatív hatással. Ebben a 

sport például nagyon sokat segít.

marad időd a személyes kapcsolataidra?
Az élsportban talán ez a legnehezebb kihívás, jóval kevesebb időt 

töltök a családommal, szeretteimmel, mint szeretnék. nagyon sze-

rencsés vagyok, olyan családom és barátaim vannak, akik ezt ab-

szolút megértik és támogatnak, bárhol is járok éppen a világban. 

A napi két edzés és az egyetemek mellett valóban kevés időm 

marad. A hétvégéket otthon töltöm pihenéssel, persze ez lehet 

aktív pihenés is. Az edzőtáborok és a versenyek alatt a hétvége 

is a sporté. A világbajnokságok vagy az olimpia után, ahogy van 

egy hosszabb pihenő, igyekszem mindenkit pótolni az időmmel. 

természetesen a sportolók között is vannak barátaim, rengeteget 

vagyunk együtt, nap mint nap ugyanazt éljük át, hasonló az élet-

módunk, a bioritmusunk. Csapaton belül támogatjuk is egymást 

– adok is, kapok is bátorítást.

mit jelent számodra a siker?
A siker a sportban mindig egy visszacsatolás az addig elvég-

zett munkáról, hogy megéri ennyit dolgozni, hogy valóban el 

tudom érni azt a célt, amit kitűztem magam elé. Jó, hogy 

ott lehetek a legjobbak között, sőt, néha én tudok lenni 

a legjobb. A sok pozitív visszajelzés megnyugtató, szívet 

melengető. Emellett kudarcok is érnek, amik szintén jó 

visszacsatolások, persze más hatással. Ezek arra ösztö-

Az ünneplés és az öröm után szeretek ezekre a dolgokra is odafi-

gyelni, hiszen ezek visznek előre.

Van valamilyen rituálé, amihez ragaszkodsz a versenyeid előtt?
Minden asszó előtt megcsapkodom mindkét combomat, és a pen-

gével leszúrom a cipőm orrát. Megnyugtatnak ezek a mozdulatok.

mi az, ami fontos jelenleg még az életedben?
sok jótékonysági programban veszek részt, és ezek közül van egy, 

ami nagyon fontos számomra, ez az Új Európa Alapítvány. tehet-

séges sportolókat, művészeket, tudományos területen pályázó  

18 éven aluli fiatalokat támogatnak. Engem is támogattak 16 éves 

koromtól, és nagyon sokat köszönhettem nekik, tudom, hogy 

mekkora segítséget jelent egy pályafutásban a munkájuk. Most 

már az elbíráló bizottság tagja vagyok, és sport kategóriában 

voltam a tehetségtámogató program arca is. segítem őket, ahol  

tudom, mert ez egy nagyon jó kezdeményezés.

Csapaton belül 
támogatjuk is  

egymást –  
adok is, kapok  

is bátorítást.

Engem formál 
a vívás, a sport; 
ezeket az attitű-
döket természe-
tesen átviszem a 
magánéletembe, 
de ez fordítva is 
így van.

kélnek, hogy még többet dolgozzak, 

mert ha nem sikerül elérni a célomat, 

akkor a befektetett energia kevés volt. 

sőt nincsen maradéktalan siker, egyik 

verseny után sem éreztem azt, hogy 

mindent tökéletesen csináltam. Az olim-

piai győzelem kapcsán is volt olyan, amit 

máshogy csinálnék, van, amit kijavítanék. 

MAMMUT MAGAZIN | 2016 NYÁR
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BőR BALERinA CiPő  35 990 fT

F
o

T
ó

k
 s

t
E

F
A

n
 g

o
n

Z
A

l
E

v
s

k
i

DIVAT

MAMMUT MAGAZIN | 2016 NYÁR

Ha városnézésre kerül a sor, biztos, hogy 
a legfontosabb szempont, hogy a lábbeli 
legyen kényelmes, praktikus és elegáns! 

A bőr, vagy geotextil lábbelik egész  
napos séták után is megőrzik  

komfortérzetünket!

walk 
the city

in

FEHÉR, BőR női FÉLCiPő 38 990 fT GEoTExTiL SPoRTCiPő  39 990 fT

koBALTkÉk FÉLCiPő 34 990 fT

kÉk FÉRFi SPoRTCiPő 35 990 fT

SáRGA, BőR női FÉLCiPő 36 990 fT

GUmiPánToS, könnYű SzERkEzETES 
FÉRFi SPoRTCiPő 47 990 fT

Az idei szezon bővelkedik a 
legkülönfélébb fazonokban 
és stílusokban. A sportci-
pők, nyitott lapos szandá-
lok mellett a magas talpú 
„compensées” darabok 
ugyanúgy a nyári kollek-
ciók részei, mint a ’60-as 
éveket idéző fatalpú szan-
dálok, vagy akár a gyógy-
papucsok.

1. CLARkS PERRi CoAST 
RózSASzín PAPUCS scholl 

22 990 fT

2. mAGASíToTT TALPÚ BARnA 
BőRSzAndáL Women’secret 

8995 fT

3. SáRGA SzAndáL H&M 11 990 fT

4. SáRGA-FEHÉR nYáRi 
SPoRTCiPő bagatt 46 900 fT 

5. SzALmABETÉTES zöLd FEHÉR 
SPoRTCiPő bagatt 46 900 fT

6. FATALPÚ nYáRi SzAndáL 

scarpa 21 990 fT 

7. nARAnCS-Pink, LAkk FÉnYES 
LAPoS TALPÚ nYáRi SzAndáL
office shoes 13 990 fT

8. VÉnUSz női SPoRTCiPő drk 

24 999 fT, klUb ár 21 999 fT

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

15
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különleges anyagok
klasszikus fazonok
luxus kivitelezés 

empo_mammut_hirdetes.pdf   1   18/05/16   10:28

Rouge A 2016-os 
nemzetkö-
zi divat- 

trendek egyik nagy 
meglepetése volt a 
piros. A vörös, bíbor, 
korall árnyalatok 
teljes felületeken, 
monokróm verziókban 
jelentkeznek.

DIVAT

1. PiRoS köRömCiPő scarpa 15 990 fT | 2. ELEGánS női BőRTáSkA salamander 62 990 fT  

3. BASEBALLSAPkA drk 7999 fT, klUb ár 5999 fT | 4. műAnYAG nAPSzEmÜVEG drk 1999 fT 

klUb ár 1599 fT drk | 5. APRó ViToRLáSminTáS BERmUdA Heavy Tools 12 990 fT | 6. műSELYEm 
kokTÉLRUHA estillo 9990 fT | 7. ASzimmETRikUS BodY fashion bar 19 990 fT 8. PiRoS LAPoS TAL-
PÚ PánToS SzAndáL scholl 24 990 fT | 9. THomAS SABo PiRoS köVES GYűRű Juta óra-ékszer  

21 400 fT | 10. kARikA FÜLBEVALó H&M 2990 fT | 11. PAmUTRUHA dockyard 8990 fT | 12. Bikini 
Women’secret felső 7995 fT, alsó 4695 fT | 13. mUSzLin FELSő H&M 4990 fT

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
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Junior

Senior

DIVAT

1.

1.

3.

2.

4.

5.

6. 7.

8.

9.

2.

3.

4.

5.

6. 7.

8.

9.

10.

11.

1. PáLmAFA minTáS UjjATLAn FÉRFi PóLó vans 
5990 fT | 2. o’nEiLL STRAndPAPUCS Hervis 5999 fT 
3. TÜkRöződő ÚSzóSzEmÜVEG Hervis 5999 fT

4. TiPo minTáS STRAndPAPUCS vans 4990 fT  

5. HoRdoz-HATó, VízáLLó BLUETooTH SzETEREó 
HAnGSzóRó drk 19 999 fT klUb ár 18 999 fT 
6. o’nEiLL FÉRFi BEACH nAdRáG dockyard  
17 990 fT | 7. TEnGERÉSzkÉk nAPSzEmÜVEG siX 

2990 fT SzEmÜVEGTok 1790 fT | 8. VáSzonTáSkA 
Women’secret – ár az üzletben | 9. BASEBALLSAPkA 
vans 5990 fT | 10. UjjATLAn FELSő drk 3999 fT 
11. PiRoS FÉRFi STRAndPAPUCS Heavy Tools 2990 fT 

1. nYAkLánC H&M 3890 fT | 2. nYáRi 
PAPUCS scholl 22 990 fT | 3. nAP-
SzEmÜVEG H&M 2990 fT | 4. mAGEnTA 
SáL secret 12 290 fT | 5. nARAnCSSáRGA 
EGYRÉSzES FÜRdőRUHA secret 53 990 fT 
6. FEHÉR EGYRÉSzES FÜRdőRUHA 
Women’secret 11 995 fT | 7. kAGYLóS FÜL-
BEVALó H&M 2990 fT | 8. SzALmAkALAP  
six 3990 fT | 9. STRAndRUHA H&M 44 590 fT  
10. monokRóm Bikini Magistral – ár az 

üzletben

DIVAT
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DIVATPR

lOmB-
ház
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mEnnYiRE nÉPSzERűEk iTTHon A LomBHázAk?
itthon még kevés szülőben tudatosult, hogy ha van kertjük na-
gyobb fával, az ő gyermeküknek is lehet lombháza. Mi kifejezetten a 
gyerekek fantáziavilágát szeretnénk élhető közeggé formálni, ami-
ben úgy érezhetik, nekik is van egy saját külön kis birodalmuk, akár 
a szüleiknek. 

miÉRT jó EGY SzÜLőnEk, HA LomBHázAT ÉPíTTET 
GYERmEkÉnEk?
talán a legfontosabb, hogy a lurkók látótávolságban vannak, de 
nincsenek „láb alatt”. tavasztól őszig tudják használni játékok-
ra, később akár tanulásra vagy vasárnap délutáni pihenésre is. 
A barátokkal itt töltött idő is nagyobb nyugalmat jelent a szü-
lők számára.  A lombházban megtanulnak felelősséggel bánni a 
környezetükkel, más szemmel látják a növény és állatvilágot is. 
Ráadásul időtállósága mindenképpen az értékálló beruházások 
kategóriájába sorolja, mint építmény, mely az ingatlannal együtt 
forgalomképes, akár egy garázs vagy medence. 

mEnnYiBEn kÜLönBözik EGY LomBHáz EGY UGRáLóTóL 
VAGY EGY jáTSzóHázTóL?
Mi arra törekszünk, hogy a lombház méreteivel „lakható” közeget 
teremtsünk lányoknak, fiúknak egyaránt. olyan kuckót, amelyben 
kedvére alakíthatja az őt körülvevő világot, mert csak neki van oda 
bejárása. A lombházat igazából csak a tinédzserkor végén növi ki, 
addig hosszú éveken keresztül szolgál „menedékül”, ha különlétre 
vágyik akár egyedül, akár barátokkal. viszont ugyanúgy bővíthető 
csúszdával, mászókötéllel, hintával…

mÉGiS mEkkoRA LEHET EGY LomBHáz?
A „lakhatóság” miatt legalább 4 nm-es, de felnőtteknek készülhet 
akár 40 nm-ig is. viszont nagyon nagy előnye, hogy nem foglal 
helyet a kertből. Hat négyzetmétertől már elengedhetetlen kellé-
ke a terasz és az alvó galéria. Minden ház vízálló és funkcionális, 
illetve hangulatvilágítással is felszerelt. A legkiválóbb minőségű 
festékkel két rétegben kezelt, az egész gyerekkort kiszolgáló  
felületkezelés biztosítja a gondtalan lombházazás élményét!

www.lombhaz.eu  |  www.facebook.com/lombhaz

A lombházak készítésének észak- 
Amerikában nagy hagyományai vannak. 

A jenpo Treehouse ezt a hagyományt 
szeretné meghonosítani itthon, ezzel 

kapcsolatban kerestük meg george 
jenser cégvezetőt, aki emellett kreatív 

csapatával már 16 éve gondoskodik 
a Mammut bevásárlóközpont belső  

dekorációs hangulatvilágáért is.

SunShine
Little

A legkisebbek  
számára fontos, 
hogy egy öltözet 

kényelmes és praktikus legyen. 
Továbbá nyújtson némi védel-
met is a lehetséges negatív kör-
nyezeti hatásokkal szemben. 
A vízparton leginkább az uV 
védelemről kell gondoskodni, 
amelyre a legjobb megoldás a 
vékony, de sűrű szövésű ter-
mészetes alapanyagú textília, 
illetve a megfelelő lábbeli!  

1. BEACH minTáS UniSEx FÉLCiPő vans 9990 fT

2. GYÜmöLCS minTáS BABA PAPUCS okaidi 3295 fT 

3. ÚSzóSzEmÜVEG okaidi 595 fT 
4. záRHATó PoHáR Mammas & Papas 2499 fT 
5. SzALmAkALAP H&M 2490 fT 
6. kÉTRÉSzES nYáRi SzETT Mammas & Papas 19 290 fT 
7. „diVE inTo FUn” FELiRATÚ PAmUT FiÚ PóLó benefit 4390 fT 
8. HULLámminTáS FiÚ kiSnAdRáG benefit 4390 fT 
9. ViLáGoSzöLd kánikULA RUHA benetton 6190 fT 
10. STRAndPAPUCS H&M 2190 fT

11. kiSHAjó Játékvár 995 fT

1.

11.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.
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1. LEVEndULáS FÜRdőGÉL l’occitane 6490 fT | 2. kÉTFáziSÚ miCEL-
LáS Víz 3in1 arcra, szemre, ajakra dM 1699 fT | 3. kEndERmAGoLAjoS 
BALzSAm The body shop 6990 fT | 4. L’oRÉAL TEjES SminkLEmoSó 

dM 1499 fT 5. miCHAEL koRS SExY SUnSET EdP. douglas 30 Ml  

17 990 fT | 6. nUxE HALVánYíTó FLUid Mammut gyógyszertár 7999 fT 

7. iSAnA TESTáPoLó-SPRAY rossmann 999 fT | 8. AdVAnCEd niGHT Éj-
SzAkAi TiSzTíTó BALzSAm estée lauder 13 800 fT | 9. AnTonio BAndERAS 
QUEEn oF SEdUCTion EdT 50 Ml Marionnaud 6990 fT

10. LAnCÔmE EnERGiE dE nUiT ÉjSzAkAi BALzSAm mASzk douglas 20 990 fT 
11. mAYBELLinE SUPERSTAY ALAPozó dM 2599 fT | 12. ziPPo FÉRFi PARFÜm 

40 Ml Marionnaud 8390 fT | 13. ELSEVE L’oRÉAL ToTAiL REPAiR 5 ExPRESSz 

BALzSAm rossmann 1099 fT | 14. CC FEdőkRÉm l’occitane – ár az üzletben  
15. ARmoniA RózSAVíz 200 Ml 2599 fT Mammut gyógyszertár | 16. BRiTiSH 
RoSE SHowER GÉL The body shop 1690 fT 17. AnTi-AGE TESTáPoLó estée 

lauder – ár az üzletben

3. 12.

7.

5.

8.2.

17.

16.

14.

Az idei nyári szezon ugyancsak 
a természetesség jegyében 

zajlik. Az ápolt, egészséges, natúr look 
továbbra is a vezető trend.
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LOOk
Sunkiss

4
8

10

1
5

7

6
1. CoULEURS nATURE EGYSzínű SzEmHÉjPÚdER - 
áRnYALAT: CUiVRE Yves rocher 2290 fT

2. CoULEUR VÉGÉTALE mETáL ARAnY köRöm-
LAkk Yves rocher 1390 fT | 3. HonEY BRonzE 
AjAk-káPoLó  The body shop 2190 fT | 4. ART 
dECo BRonzoSíTó PÚdER douglas 7690 fT 

5. CREmE diVinE immoRTELLE ViRáGkiVonATTAL 

l’occitane 25 900 fT | 6. BRonzoSíTó PÚdER  

estée lauder 14 500 fT, testpermet 20 200 fT 

7. mAx FACToR BRonzoSíTó rossmann 4599 fT 
 8. GioRGio ARmAni SUn di GioiA EdP 30 Ml 

Marionnaud 15 990 fT 9. AnnY BRonzoS, SöTÉT 
FAHÉj Színű köRömLAkk douglas 3990 fT 
10. mAx FACToR LiPFiniTY RÚzS rossmann 3899 fT

2
1. BRUSH on BRonzE BRonzoSíTó GYönGYök The body shop 5390 fT | 2. SzEmHÉjPÚdER (210-ES) The body shop 2590 fT 
3. SUn ozon nAPVÉdő TEj rossmann 1799 fT | 4. EUCERin SUn nAPozó ARCkRÉm ff50+ Mammut gyógyszertár 4399 fT 
5. BiodERmA PERFECTEUR ARCkRÉm sPf 30 Mammut gyógyszertár 5399 fT

1.

2.

3.
4. 5.
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BEAUTYDolllooKi
Twiggy sminkje ihlette az idei 
trend egyik make up irányzatát.  
Ezúttal a szemeket kiemelő, babás 
összhatású „look” nélkülözhetetlen 
kellékeit válogattuk össze.

7.

14.

5.

6.

8.

MAMMUT MAGAZIN | 2016 NYÁR

10.

12.

1. L’oREAL SzEmHÉjPÚdER PALETTA rossmann 5399 fT 

2. mAYBELLinE SzEmPiLLASPiRáL dM 1999 fT | 3. PiRoSíTó 

- árnyalat: rosé clair, Yves rocher 2690 fT | 4. mAx FACToR 
VoLUPTUoUSE dÚSíTó SzEmPiLLASPiRáL dM 4499 fT 
5. dÚSíTó SzEmHÉjTUS Yves rocher 4690 fT | 6. ninA RiCCi 
L’ExTASE - CARESSE dE RoSES EdP 30 Ml Marionnaud  

16 490 fT 7. SzEmHÉjTUS Yves rocher 2990 fT | 8. mAYBELLinE 
CoLoR dRAmA AjAkRÚzS CERUzA dM 1999 fT 

 mAYBELLinE PiRoSíTó dM 1999 fT | 10. L’oREAL ExTRA 
VÉkonY FEkETE SzEmHÉjTUS rossmann 2399 fT | 11. YSL 
BABY doLL SzEmPiLLASPiRáL Marionnaud 11 290 fT 
12. VASTAG SzEmHÉjTUS The body shop 3690 fT | 13. FEkETE 
köRömLAkk The body shop 2290 fT | 14. mATT SzEmHÉjTUS 
The body shop 3690 fT  

1.
2.

3.

9.
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GAD
GET

HIGH TECH

PAnAsonic lUMiX Tz100
A legjobb útitárs
A szabadság érzéséhez semmi sem fogható. Fe-
dezze fel a világot, és rögzítsen minden pillanatot 
olyan fényképezőgéppel, amely együtt mozdul 
önnel. Egy gyors városnézés, vagy kivonulás 
a természetbe – a hatékony 10x-es zoom és 
nagy teljesítményű 1 hüvelykes érzékelő minden 
helyzetben gondoskodik az úti élmények minden 
eddiginél egyszerűbb megörökítéséről. 
Media Markt

lenovo 
YogA 900
Vékony, könnyű, erőteljes és feltűnően más
A yogA™ 900 azonnal felismerhető és teljesen egyedi, mint a 
versenytársak. Miután leteszteltük, hogy milyen elvárások vannak 
egy laptoppal szemben a yogA™ 900 egy lépéssel előrébb jár és 

APPle WATcH Okosóra
Fogadj értesítéseket az órádon, tűzz ki célokat, 
hogy aktív és egészséges maradhass. Az Apple 
Watch a nap minden szakában gyűjti az adatokat 
edzéseidről, tevékenységeidről és egészséges 
napi rutin kialakítására ösztönöz. Maga az egyé-
niség. A szíj és az óraszámlap lecserélésével te is 
még egyedibbé teheted a sajátodat, amikor csak 
szeretnéd. 
Media Markt

sAMsUng gAlAXY s2
Tablet
tapasztald meg azt a rugalmasságot, melyet a galaxy tab s2 nyújthat! 
A hihetetlenül vékony és pehelykönnyű táblagép segítségével bárhol és 
bármikor böngészheted képeidet, videóidat; fotózhatsz, vagy netezhetsz. 
Media Markt

lenovo 
ideAPAd Y700
Igazi gamer notebookok
Az ideapad™ y700 notebookok 
tökéletes választás azoknak, akik út 
közben sem akarnak lemondani az 
igazi játékélményről, köszönhetően 
a gazdag multimédiás funkcióknak 
és a játékspecifikus kiegészítőknek.

ára: 339 900 fT
notebook.hu

pont azt a teljesítményt 
nyújtja, amire szüksége 
van ahhoz, hogy bármi-
lyen körülmények kö-
zött dolgozhasson vagy 
játszhasson: laptop, álló, 
sátor vagy tablet mód. 

ára: 419 900 fT 
notebook.hu11.
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GyóGyuláS 
MŰTÉT NÉLKÜL!
A mozgásszervi panaszok megkeserít-
hetik mindennapi életünket, hiszen akár 
egy jelentéktelennek tűnő mozdulat is erős 
fájdalommal járhat, mely származhat a 
porcok, szalagok és inak nem megfelelő 
működéséből is. Mozgásszervi panaszok 
esetén szükséges mielőbb szakorvoshoz 
fordulnunk, hogy a problémát időben 
felismerve orvosunk összeállíthassa szá-
munkra a legmegfelelőbb terápiát, hozzá-
segítve ezzel a mielőbbi gyógyuláshoz.  

A mozgásszervi panaszok enyhítésében, gyógyítá-

sában a fizioterápia, manuálterápia, gyógytorna és 

gyógymasszázs mellett kiváló eredmények érhe-

tők el az orvosi kollagén gyógyító erején alapuló 

GUnA- terápiával. A kollagén alkotja a szervezet 

fehérjeállományának 25-30%-át, így a bőrön kívül a 

szalagokban, inakban is megtalálható. Az egészség-

központ magasan képzett reumatológus és orto-

pédus szakorvosai sikerrel alkalmazzák a minimum  

5 alkalomból álló gUnA-terápiát, mely az orvosi kol-

lagénnek köszönhetően az ízületek körüli képletek 

erősítésével segíti a stabilitást és mozgékonyságot.

Dr. Kalmár Ágnes 
reumatológus, manuálterapeuta
Rendelési idő: hétfő 9:00-11:00 
csütörtök 15:00-17:00
Dr. Kessler-Rosivall Andrea 
ortopédus, manuálterapeuta
Rendelési idő: kéthetente péntek 8:00-12:00

Mammut Egészségközpont  //  Mammut II. 4. em.

Téli időszakban hajlamosak vagyunk félretenni az egészséges életmódot, annak elle-
nére kevesebbet mozgunk, hogy az energiabevitelünk jelentősen megnő. Tavasszal és 
nyáron pedig riadtan állunk a tükör előtt, szembesülve a pluszkilóinkkal. Ez abban 
az esetben, ha csak 1-2 kiló feleslegről beszélünk, talán nem is okozhat gondot, de ha 
hosszabb ideje rakódnak ránk ezek a bizonyos pluszkilók, akkor érdemes ennek okai-
val komolyabban foglalkozni, mielőtt ismét belevágnánk valamely divatdiétába. 

Az elhízás lehetséges okai
 leggyakoribb ok: mozgásszegény életmód 

 és/vagy helytelen táplálkozás

  genetikai eredet („örökletes” elhízás), családi 

 halmozódás

  környezeti tényezők: táplálkozási szokások, életmód

  lelki háttér: „stresszevők”

  hormonális tényezők

  inzulinrezisztencia, 2-es típusú diabétesz 

  pajzsmirigy alulműködése (hipotireózis) 

  policisztás petefészek szindróma (PCos)

  Cushing-szindróma

  központi idegrendszert érintő betegségek

Amennyiben a leletek azt mutatják, hogy fentiek közül valamely állapot már kialakult, akkor dietetikus fel-

keresése javasolt. Az ő segítségével meghatározható a személyre szabott, következetes étrend és fizikai 

aktivitási forma. Bár talán csábítóak lehetnek, mégis óvakodni kell a manapság népszerű, ún. divatdiétáktól 

és különféle csodaszerektől, mivel ezek gyakorta többet ártanak, mint használnak, és nemritkán éppen 

ellentétes hatás érhető el velük.

Itt a bikiniszezon! 
Centrum-Lab  //  Mammut II. 4. em. 

Prevenció
képzelje el, hogy azelőtt látható az 
egészségügyi probléma, mielőtt még 
panaszai lennének! 
nőként sokszor előbbre való a családunk 
egészsége, mint a sajátunk. Pedig fontos, 
hogy önmagunkra is odafigyeljünk! Ugyanis 
sokszor a tünetek észlelésekor a beteg-
ség, sajnos, már előrehaladott állapotban 
van. ezért már fiatalon is javasolt, a 40 éves 
kor beköszöntével pedig különösen ajánlott a 
prevenciós szűrővizsgálatokon való részvétel.
A diagnoscan magánközpontokban számos, 
kifejezetten nőknek szóló, egyedi képalko-
tó vizsgálattal, valamint életkor és életmód 
szerint kialakított szűrőcsomagokkal várjuk 
a hölgyeket. Egyeztessen időpontot még 
ma, beutaló és várólista nélkül a mammut ii. 
diagnoscan központba: +36 1 880 1016
www.diagnoscan.hu 

A Mammut Patika ingyenes haj- és fejbőrvizsgálata minden második csütörtökön elérhető. A vizsgálat mikrokamerás 
dermovisior X2000 készülékkel zajlik, amely során az érdeklődők képet kaphatnak a szőrtüszők, a faggyúmirigyek 
állapotáról és a fejbőrön jelentkező rendellenességekről. A gyógyszertár munkatársa ez alapján javasolja a szükséges 
termékek használatát, melyek a patikában megvásárolhatóak. A vizsgálatra előjegyzés szükséges!
mammut Patika  //  mammut ii. -1 szint  //  +36 1 345 8540  //  info@mammutpatika.hu  //  www.mammutpatika.hu

A tájékoztatás nem teljes körű. További részlete-
kért hívja központjainkat, vagy keresse fel honlapunkat:  
www.diagnoscan.hu. A szűrővizsgálat igénybevétele előtt 
konzultáljon háziorvosával, beutaló orvosával, vagy köz-
pontunk radiológusával!

Diagnoscan  //  Mammut II. 4. em.

Mammut Patika  //  Mammut II. -1 szint

Exkluzív szolgáltatás a gyógyszertárban

vizsgálati csomagunk segítségével a túl-

súly egyes lehetséges  okaira derülhet fény. 

vizsgáljuk, hogy fennáll-e az inzulinrezisz-

tencia, vagy a leptinrezisztencia állapota, 

esetleg a pajzsmirigy alulműködése okoz-

hatja a többletsúlyt, melyekről részletesen 

a weboldalunkon olvashatnak: centrumlab.
hu/igy-kerek-a-vilag-tenyek-az-elhizasrol 
kerek-csomag ára: 16 900 FT 

A kerek-csoMAgUnk TerHeléses vizs-
gálAToT is TArTAlMAz, ezérT erre A 
vizsgálATrA csAk délelőTT 10 óráig 
leHeT JelenTkezni.
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sZépséG sZOLGÁLTATÁsOk

A Mammut szépségszalonjaiban 
széles körű kozmetikai, fodrász, 
manikűr szolgáltatások várják 
az érdeklődőket. A legújabb tech-
nológiák mellett fontos, hogy a 
naprakész trendeknek megfelelő 
sminkek, frizurák készüljenek.

Szolárium Stúdió  
A sZoláRiUMoZásRól

Fontos, hogy első alkalommal mindig rövid időre használjuk 
a szoláriumot (7-8 perc). Majd fokozatosan, ahogy barnul 
a bőr, úgy emeljük a szoláriumozás időtartamát. Ez azért 
fontos, mert minél barnább a bőr, annál több Uv fény kell 
ahhoz, hogy tovább barnuljon. 
Ha egy ideje már nem napoztunk, vagy szoláriumoztunk 
és elveszítettük a barnaságunkat, a szoláriumozási időt is-
mét le kell csökkenteni, mintha most kezdenénk. Ezután 
ismét fokozatosan lehet emelni olyan ütemben, ahogy bő-
rünk egyre barnább lesz. 
szoláriumozás előtt fontos a smink eltávolítása, mert a 
kozmetikumok többsége tartalmazhat Uv szűrő adalékot, 
mely meggátolja a barnulást, másrészt a melegtől a bőrbe 
szívódva allergiás reakciót válthat ki. 
A szolárium kozmetikum használatával segítjük a bőrt a 
fénysugarak hatékony befogadására, ami akár 30-40%-
kal növelheti a barnulás eredményét.
Az észszerű szoláriumozás szabályait követve a szolárium 
használata javítja egészségünket, közérzetünket, és segíti 
a D-vitamin termelését.

Szolárium Stúdió // Mammut ii. -1. szint

SenSpa masszázs
tHAi MóDsZERREl

A thai harmónia az egyik legősibb, legnépszerűbb és leg-
hatékonyabb keleti gyógymód. A thai masszázs segítsé-
gével a szervezet kibillent egyensúlya harmonizálható, 
javítható. Az élettani pontok, akupunktúrás pontok isme-
retén nyugvó ősi, távol-keleti masszázs alapvetően eltér 
az európai masszázstól. Az úgynevezett száraz masszázs 
során nem használnak olajokat, krémeket. A thai masszázs 
az akupunktúrás pontokat masszírozva stimulálja a szer-
vezetet arra, hogy ismét egyensúlyba kerüljön. Így a meg-
rekedt energiákat újra működésbe hozza és a szervezet 
egységét visszaállítja.

mASSzázSAink: 
tradicionális thai masszázs
olajos masszázs
Herbál masszázs 
talpmasszázs

nYáRi kÜLönLEGES AjánLATUnk
20 perces bőrfrissítő testradír, kombinálva 1 órás aroma ola-
jos masszázzsal.

Thai masszázs Szalon // Mammut ii. -1 szint
+36 1 505 5868 // www.senspamasszazs.hu

La Magra Tattoo
sZÉPsÉg És tEtoválás

Akárcsak egy divatos ruhadarabot, a tetoválást is tudni kell 
viselni, hiszen nem mindegy, mit sugárzunk magunkból má-
sok felé. legyen az egy apró, alig észrevehető minta vagy 
akár teljes kartetoválás, a lényeg az, hogyan érezzük ma-
gunkat tőle és számunkra mit jelent. A tetoválások is változ-
nak, akárcsak a divat trendek, hiába egy örök életre szóló 
díszítés. 
Mára teljesen elfogadottá vált ez a fajta testmódosítás, 10 
emberből 6-nak már van is tetoválása. A la Magra tattoo 
munkatársai segítenek álmaid tetoválásának megtervezé-
sében és kivitelezésében.

La magra Tattoo // Mammut i. 0. szint 
www.lamagratattoo.hu

További szépségszalonjaink 
és szolgáltatásaink: 
La madonna komplett beauty szolgáltatás
Lavender nails köröm- és beauty szalon
nail Point manikűr és körömfestés 
A pontos címeket lásd a térkép oldalon (66. oldal).
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Az oldal szöveges tartalmáért a kiadványgondozót nem terheli felelősség.

Beauty



EGÉSZSÉG

Nyári  akció
MANILA Fülöp-szigeteki kókuszolaj 1 L / 990 Ft. A kókuszolaj étkezéshez és külsőleg egyaránt használható. 
Jótékony hatásai: gyulladáscsökkentő, gombaölő, segít a gombák és paraziták okozta emésztési zavarok 
leküzdésében. Serkenti az anyagcserét és javítja a pajzsmirigy működését. Külsőleg a száraz bőrt táplálja,  
a hajápolásban is csodaszerként említhetjük. Az ekcémás problémákra ugyancsak hatékony megoldást jelent!

1. TőzEGáFonYA 100% porított tőzegáfonya kon-
centrátumból. kapszulánként 400 mg tőzegáfonyát 
tartalmaz. Medostore 60 kapszula / 3990 fT 
PRÉmiUm C-ViTAmin + d A-, c- és d-vitaminok 
enyhítik a fáradtságot, erősítik az immunrendszert 
és a csontozatot. Medostore 60 kapszula / 3490 fT
2. C-ViTAmin 1000 narancsos, cukormentes c-vita-
min rágótabletta csipkebogyóval. dr. lenkei  
1000 Mg / 50 db / 1470 fT
ALGA-mix dr. lenkei 400 Mg / 100 db / 2370 fT
3. REdS komplex multivitamin és ásványianyag- 
tartalmú étrend-kiegészítő italpor, 57%-os gyü-
mölcstartalommal és hozzáadott teakivonatokkal.  
biotech UsA 4690 fT GREEnS komplex 
multivitamin és ásványi anyag tartalmú étrend-
kiegészítő italpor, 56%-os zöldségtartalommal és 
hozzáadott tea-kivonatokkal. biotech UsA 4490 fT
4. mULTi PACk 60 vitaminok, ásványi anyagok és 
anyagcsere aktiválók komplexe Trec nutrition  
60 kapszula / 1950 fT PEAnUT BUTTER 100% 
mogyoróvaj, hozzáadott só, cukor, pálmaolaj és tar-
tósítószerek nélkül! Trec nutrition 500 gr / 2190 fT
5. GYÜmöLCSTEák szárított, valódi gyümölcs-
darabokkal, természetes c-vitamin-tartalommal. 
darlington Teaház 100 gr / 1490 fT 
6. Bio C.L.A.+T kapszula zöld tea kivonattal 
Mammut gyógyszertár 80 db / 5799 fT 
7. BiRkEn nyírfa- és barackmagolajjal a narancsbőr 
ellen. Mammut gyógyszertár ár az üzletben
8. ViTA GREEnS&FRUiTS 18 különböző zöldség-  
és 8 különböző gyümölcsforrást tartalmaz adagon-
ként, vitaminnal és ásványi anyaggal. 
scitec 30 adag / 9990 fT 
FiBERS&EnzYmES
egy adag hozzáadásával a kedvenc italodhoz 
könnyen juthatsz 5 gramm rosthoz 6 különböző 
forrásból (alma, bambusz, árpa, zab, búza és inulin 
cikóriából). scitec 30 adag / 3490 fT

Gyü         mölcsbeN 
az eGészséG! 

bio kókUsz-MAngó iTAl, 
0,7 l // 1190 fT

beutelsbacher 

bio, PréMiUM 
Minőségű 
száríToTT 

vÖrÖsáfonYA 
100 gr 

1890 fT

rapuNzel

bio gYüMÖlcsPüré vegYes 
gYüMÖlcsÖkből 

90 gr // 499 fT

hOlle

bio gYüMÖlcsiTAl 
100% direkTPrése-

lésű gYüMÖlcs-
lé kifeJezeTTen 

gYerekek száMárA 
szívószállAl

 0,2 l 
450 fT

VOelkel

vegán, glUTén-
MenTes gYüMÖlcs-

Tekercs, gYűJTHeTő 
kárTYákkAl, Hozzá-
AdoTT cUkor nélkül 

20 gr // 390 fT

bear yOyO

bio száríToTT AlMAsziroM 
30 gr  // 450 fT

biOfidel
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5.

A gyümölcsök táplálkozás-élettani 
hatása szervezetünk megfelelő  
működésére nézve kiemelkedő  
jelentőségű. Magas vitamin-,  
ásványi anyag-, és antioxidáns- 
tartalmuknak köszönhetően 
számos betegség kialakulásának 
kocká-zatát csökkentik. 
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GASZTRONÓMIA

Gyümölcsök és tengeri 
halak nélkül a nyári szezon 
gasztronómiai kínálata 
elképzelhetetlen. ezek  
a fogások ráadásul  
könnyített, kalóriákban 
csökkentett ajánlatok, így 
egészségesebbek egy átla-
gos ebédhez, vacsorához és 
desszerthez képest. 

jono yogo Okay Italia
Nordsee

IL TReNo

frozen joghurt Lazacfilé snidlinges 
narancsszószban

Grillezett norvég 
lazacfilé

Massai

tonhal

Eper, mangó, erdei gyümölcs, meggy, 
sárgabarack, acai és még sok más gyümöl-

csös frozen yogurtot kóstolhatsz meg a 
Jono Yogo üzletében. kizárólag élőflórás 

magyar joghurtból és magyar tejből 
készül, lényegesen alacsonyabb cukor-, és 
zsírtartalommal rendelkezik egy hagyomá-

nyos fagylalthoz képest. 

JOnO YOgO 10 dkg // 320 FT 

Egy északi hal és egy déligyümölcs  
remek találkozása. A roston sült lazac  

mellé narancsos szósz és grillezett zöld-
ségek kerültek. strukturált, testes, száraz 

fehérbor javasolt mellé.

OKAY ITAlIA 3290 FT 

Halfűszerrel ízesítve, 
rostlapon elkészítve, pet-
rezselymes burgonyával és 
hollandi mártással. 

nORDSEE 3490 FT

Tonhalas, póréhagy-
más, paradicsomszó-

szos spagetti. 

Il TREnO 
1090 FT

Linzertészta, eper, 
pisztáciareszelék, és 
vaníliás krém összete-
vőkkel.

À TAblE! 
690 FT

Kizárólag delfinekre nem veszélyes 
módszerekkel halászott tonhallal és 
majonézzel készül a subway® Tuna sUb.  

SubwAY
15 cm-es sUB, wRAp és sAláTA 
990 FT, 30 cm-es sUB 1790 FT

SUBWAY
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Ice Berry

Green Lemon

Pár szem friss (vagy fagyasztott) meggy-, eper- 
és málnadarabot teszünk a pohár aljára. 
Lehűtött „orchideavirágok” zöld teát öntünk 
rá, ribizlilével koronázzuk a tea koktél ízét.

Alapja a Medve reggelije epres  
gyümölcstea, amit megbolondítha-
tunk egy kevés eperszörppel és pár 
csepp citromlével. Tört jégre, és friss 
citromfűre van még szükség az íz- 
és látványköltemény teljességéhez.

Narancslé összekeverve Bitter Lemon 
zöld teával, egy kanál mézzel ízesítve. 
Narancsszelettel és cseresznyével vagy 
meggyel, szívószállal szervírozzuk!

ORchIDEAVIRÁgOK, zölD TEA 
50 GR / 1080 FT // 100 GR / 2120 FT

Összetétel: China Sencha, China Orchid (55%), 
fagyasztott-szárított eperdarabok, fagyasztott-szárított 
feketeribizli, fagyasztott-szárított málnadarabok, fagyasz-
tott-szárított meggydarabok, fagyasztott szárított málna, 
aroma.

MEDVE REggElIJE, gYüMölcSTEA 
50 GR / 890 FT  //  100 GR / 1740 FT

Összetétel: bodza, almadarabok, hibiszkuszvi-
rág, csipkebogyóhéj, aroma, szeder, málnada-
rabok, erdei gyümölcslevelek, eperdarabok.

bITTER lEMOn, zölD TEA 
50 GR  / 890 FT // 100 GR / 1740 FT 
Összetétel: zöld tea, citromhéj, citrom-
fű, természetes citromaroma.

Elkészítési javaslat (0,5 liter jegesteához): 
2 teáskanálnyi teát áztatunk 1,5 dl forró vízben. Az így készült főzetet 
– még forró állapotban – ízlés szerint mézzel, vagy cukorral ízesítjük, 
majd az erre a célra használt üvegpohárba, jégkockára öntjük. Ezután 
előre felforralt, majd lehűtött vízzel teletöltjük a poharat.

A „jegestea” lehet zöld-, gyümölcs-, 
rooibos-, vagy fekete tea alapú is.  
A jegesteánál leírtak szerint elkészítjük 
az alapitalt valamelyik teából. Mézzel 
vagy sziruppal is édesíthetjük cukor 
helyett. Különböző gyümölcslevek-
kel vagy szörpökkel, gyógyfüvekkel, 
fahéjjal, vaníliával variáljuk, esetleg 
friss, vagy fagyasztott gyümölcsökkel 
teljesíthetjük ki az ízeket.

Tudtad-e?

Tudtad-e?

for
Teát nyáron? Igen! 
Jegesteát, teakoktélokat 
házilag is nagyon 
könnyen készíthetünk!

2-3 perc 
75-80 °C-on, 

1 literhez 
4-5 csapott 
teáskanál

10-12 perc 
100 °C-on, 
1 literhez 

4-5 púpozott 
teáskanál 

2-3 perc 
75-80 °C-on, 

1 literhez 
4-5 csapott 
teáskanál 

A ZÖLD, VÖRÖS, 
FEHÉR ÉS FEKETE 
TEÁK EGYARÁNT 
ANTIOXIDÁNS ÉS 
ANTIBAKTERIÁLIS 
HATÁSÚAK. (ANTI-
OXIDÁNS ANYAGOK-
BAN A ZÖLD TEA A 
LEGGAZDAGABB).

A teákat és a recepteket 
a BIG BEN TEAHÁZ biztosította. 

Egyéb tea-beszerző helyek a Mammutban:
Darlington, DM, Puszedli, Rossmann, Spar.

A VÖRÖS, AZAZ ROIBOOS TEÁK TULAJDONKÉPPEN FAKÉREG HÁNCSOKBÓL KÉSZÜLNEK, NEM TEALEVELEKBŐL. IMMUNERŐSÍTŐ HATÁSUK MIATT 
MA IS TÖBB ORSZÁGBAN GYÓGYSZERKÉNT ALKALMAZZÁK. 

Gyümölcs teaalapból:

Zöld teaalapból:

Sencha teaalapból:
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WELLNESS

7 nap 2800 forint! *
*teszteld a lite Wellness Club alapszolgáltatásait (fitness, wellness, csoportos aerobik és spinning® órák) hét egymást 
követő napon át korlátlanul, 2800 forintért. A kedvezményes lehetőségért regisztrálj weboldalunkon! 
Mammut ii. 4. em. www.litewellness.hu

Szabadtéri 
GYAKORLATOK

Szeretsz a jó idő beköszöntével a napsütésben töltődni? Rendszeresen sétálsz, futsz, túrázol vagy kerékpáro-
zol? iktass be erősítő gyakorlatokat is, hogy tested izmos, tónusos, arányos és egészséges legyen!  Dolgoztasd 

rendszeresen törzsizmaidat is, hogy megszabadulj a hátfájástól! 

A Lite wellness Club aerobik és 
teremedzője, gáll dorottya bemutat 
néhány gyakorlatot, melyeket bárhol 
elvégezhetsz 15 perc alatt!  
A feladatsort teljesítsd háromszor, 
rövid pihenők beiktatásával.

izmok, melyeket dolgoztatsz: 
combfeszítő és combhajlító izmok, 
farizom. javasolt ismétlésszám: 
3x10-10 darab lábanként.

keress egy padot vagy lépcsőt és 
helyezkedj el előtte alapállásban. 
Egyik talpadat helyezd rá.
A magasság akkor ideális, ha a 
térded körülbelül 90 fokos szöget 
zár be.
lépj fel a padra, ellentétes térdedet 
pedig húzd fel derékszögig! lassan 
ereszkedj vissza kiinduló helyzetbe 
és ismételd meg a gyakorlatot ellen-
tétes lábbal is.

izmok, melyeket dolgoztatsz: 
tricepsz.
javasolt ismétlésszám: 
3x10 darab.

keress egy derék vagy mellkas 
magasságú korlátot és helyezkedj 

el előtte háttal, körülbelül 1 méter 
távolságra.

támaszkodj kezeiddel a korlátra, ujjaid 
nézzenek előre. végezz lassú tempójú 
karhajlítást és nyújtást derékszögig.  
Figyelj rá, hogy egyenes háttal, függőle-
gesen lefelé ereszkedj karhajlítás közben.

izmok, melyeket dolgoztatsz: mellizmok, has- és 
hátizmok.
javasolt ismétlésszám: 3x5-5 darab oldalanként.

Helyezkedj el egy lépcsőn mellső fekvőtámasz 
helyzetben. Figyelj rá, hogy lapockáidat zárd, hátad 
legyen egyenes, csípőd ne essen le és a fenekedet 
ne told ki. Bal karod felemelésével fordulj baloldalra, 
a levegőben lévő karodat nyújtsd oldalsó középtartás-
ba! törzsed és lábaid képezzenek egyenes vonalat, 
ne engedd a csípődet leesni! lassan fordulj vissza 
fekvőtámasz helyzetbe, majd ismételd meg a 
gyakorlatot ellentétes oldalra is. törzsizmaid 
végig legyenek feszesek!
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Figyelj rá, hogy lassú 
tempóban, kontrol-
láltan, egyenes háttal 
végezd a feladatot!

nehezítésként végezheted 
a feladatot alacsonyabb 
lépcsőn, talajon, vagy 
beiktathatsz fekvőtámasz 
helyzetben karhajlítást és 
nyújtást is!

nehezítésként egyik lába-
dat a levegőbe emelheted, 
vagy kereshetsz alacso-
nyabb korlátot.1.

fellépés 
TéRd-

húZÁssAL

2.
tricepsz 
kARhAjLíTÁs

3.
törzs- 

fordítás 
fekvOTÁMAsZ 

heLYZeTbeN



40 41MAMMUT MAGAZIN | 2016 NYÁRMAMMUT MAGAZIN | 2016 NYÁR

01.

3280 fT 
Libri, magnólia kiadó

2900 fT 
Libri, HVG 
kiadó zrt. 

KöNYV

gordon ramsay 

G o r d o n  r a m s ay 
f ő z ő i s k o l á j a

kemény kristóf 

P u s k á s  Ö c s i

daniela drescher 

G y e r e  v e l e m  a 
t Ö r P é k  b i r o d a l m á b a !

Martin luther king Jr. 

E r ő  a  s z E r E t E t h E z

7500 fT 
Alexandra kiadó, 
2016 

ár Az üzleTben 

Anima 
könyvesbolt0 4 .

06.

02.

05.

könYVAjánLó

„„S zeretném megtanítani önöket jól főzni, és élvezni a 
saját főztjüket. nem terhelem az olvasókat nehéz ki-

hívásokkal és komplex fogásokkal, viszont megmutatom, ho-
gyan tud bárki ínycsiklandó ételeket az asztalra varázsolni, 
akár egészen kezdőként is. Egyszerűbben fogalmazva: meg-
mutatom, hogyan lehetnek jobb szakácsok.” 

(Gordon Ramsay)

A 120 fantasztikus, mégis érthető és egyszerű recept bárme-
lyikének elkészítésével fejedelmi fogásokat varázsolhatunk az 
asztalra. Ráadásul mindebben a világ egyik legkiválóbb sza-
kácsa lesz a segítségünkre. 

A leghíresebb magyar ember, a valaha 
élt talán legnagyobb futballista most 

gyerekként tér vissza közénk – és történetei 
elsősorban a gyerekeknek szólnak. 

Öcsi imád focizni. Ha tehetné, egész nap a 
rongylabdát rúgná a grundon. Csakhogy a 
házukhoz közeli pályán általában nagyobb 
fiúk játszanak, ezért őt és legjobb barátját, 
a szomszédban lakó Cucut szinte sosem 
veszik be a csapatba. Folyton azon jár az 
eszük, hogy tudnának ők is beszállni, hogy 
hívhatnák fel magukra a nagyok figyelmét. 
szerintetek sikerül nekik? 

Barátkozzatok össze a külváros legvagá-
nyabb kissrácával, éljétek át Öcsivel a ka-
landos gyerekkorát, vegyetek részt a csíny-
tevéseiben, rúgjátok vele a labdát! 
Ő alig várja, hogy egy csapatban legyetek!

A kivételesen igényes mesekönyveiről világszerte híres 
Daniela Drescher első Magyarországon megjelenő 

könyve a törpék birodalmába hívja kalandozni ifjú olvasóit, 
ahol sok kinccsel és szépséggel találkozhatnak. E csodákat 
elevenítik meg az évkörön végighaladó versikék: a természet 
beszélget az „aprónép” világával.

Fit Forever című könyvében Dolph 
lundgren elárulja, miként tud fo-

lyamatosan csúcsformában lenni. Be-
mutatja benne a saját maga által kidol-
gozott edzésprogramokat, tippeket 
ad, továbbá megosztja velünk azokat 
az izomfejlesztő edzéseket, amelyek 
révén te is formába hozhatod magad 
és folyamatosan formában is marad-
hatsz. Emellett nyíltan beszél életéről, 
és arról, hogyan fedezte fel magá-
nak vézna és kigúnyolt tizenévesként 
az edzést, ami nem csupán új testet, 
de önbizalmat is adott neki. Ebben a 
könyvben neked is elárulja, hogyan és 
milyen eszközökkel lehetsz képes te is 
olyan testet adni magadnak, amilyet 
szeretnél, és amilyet megérdemelsz.

„„H a van Martin luther king 
Jr. könyvei között olyan, 

amelyről az emberek következetesen 
azt mondják nekem, hogy megvál-
toztatta az életüket, akkor ez az Erő a 
szeretethez. Azt hiszem, azért, mert 
ez a könyv írja le legjobban Martin 
luther king Jr. erőszakmentes filozó-
fiáját; a hitet egy szerető isteni jelen-
létben, ami minden életet összeköt.” 

Coretta Scott King 
(Martin Luther King Jr. özvegye)

A külvárosi vAgánY 
HiHeTeTlen kAlAndJAi

2499 fT 
Alexandra kiadó, 

2016

03. ár Az 

üzleTben 

Anima 
könyvesbolt

dolph lundgren 

f i t  f o r e v e r 
forMáld MAgAd 
AkcióHőssé!

klay lamprell 

l o n d o n
rendHAgYó úTikAlAUz 
gYerekeknek 

Mi történik, ha a Big Ben 
tizenhármat üt? Milyen 

íze van az angolnának? Miért 
volt szerencsés az, akit lefe-
jeztek? Melyik az a híd, amit 
eladtak az amerikaiaknak? Mi-
lyen állatok laknak a metróban? 
Hol találod meg Harry Potter 
nyomát?
Rendhagyó útikönyvsorozat 
gyerekeknek: izgalmas nagyvá-
rosok, furcsa múzeumok, titok-
zatos helyek, menő épületek, 
érdekességek a történelemből 
– minden, ami a felnőtteknek 
szóló útikönyvekből kimaradt.



42 43MAMMUT MAGAZIN | 2016 TAvAsZMAMMUT MAGAZIN | 2016 NYÁR

Premier a Palace 
Mammut moziban: 
2016. június  9.!

MOZI
F iLmAjánLó

s z e n i l l a 
N Y o m á b a N
színes, szinkronizált 
amerikai animációs film

j é G k o r s z a k  – 
a  N a G Y  b u m m
színes, szinkronizált amerikai 
animációs film

Premier a Palace 
Mammut moziban: 
2016. június 23.!

Premier a Palace 
Mammut moziban: 
2016. július 14.!

A négy lovas (Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, 
lizzy Caplan), valamint az előző részben rendőrnyomozó-

ként feltűnő, titokzatos és karizmatikus Dylan (Mark Ruffalo) is-
mét feladja a közönségnek a leckét, miközben tovább feszegetik a 
színpadi illúziókeltés határait, és bejárják az egész földtekét. 
Egy évvel azután, hogy lóvá tették az FBi-t, és elnyerték a tömegek 
csodálatát Robin Hoodot idéző nagyszabású mutatványaikkal, az 
illuzionisták új előadással rukkolnak elő, azt remélve, hogy felfed-
hetik egy számítógépes guru piszkos üzelmeit. 
látványos eltűnésük mögött ugyanis nem más áll, mint Walter 
Mabry (Daniel Radcliffe), a zseniális informatikus, aki erőszakkal rá-
veszi a lovasokat, hogy egy minden eddiginél veszélyesebb trük-
köt mutassanak be. nincs más választásuk, mint végrehajtani egy 
utolsó, példátlanul nehéz mutatványt, hogy tisztára moshassák a 
nevüket, és leleplezhessék a háttérben álló géniuszt.  
A hatalmas közönségsikert arató szemfényvesztők folytatá-
sában a színészgárda két új taggal egészült ki: isla Fisher 
terhessége miatt kimaradt a csapatból, helyét a lulát alakító 
lizzy Caplan vette át, míg Michael Caine, alias Arthur tessler 
fiát a Harry Potter-széria címszereplőjeként híressé vált Daniel 
Radcliffe játssza.

A horda nem hordja el magát: a Jégkorszak sztárjai (sid, 
Manny és Diego), valamint rokonaik, szerelmeik és a 

tápláléklánc összes gyöngyszeme pályája legnagyobb, leg-
látványosabb kalandjába keveredik. Akkorába, amibe bele-
remeg a Föld!
És egyszerre történik minden. Motkány véletlenül egy jégbe 
fagyott űrjárműre akad, természetesen nem ért semmit, és 
természetesen hihetetlen folyamatokat indít be – pedig csak 
egy makkot szeretne elspájzolni.
Ezalatt Manny a férjhez menni készülő lányától való elsza-
kadást gyakorolja, Diego szintén rájön, hogy a kardfog nem 
feltétlen akadálya a családalapításnak, és sid kénytelen 
szembenézni a ténnyel: az összes barátja rátalált az igaz 
szerelemre, csak ő nem. De azután szembenéz egy dögös 
lajhárlánnyal is… 
A Jégkorszak eddigi filmjei nemcsak klasszikussá váltak, ha-
nem 2,8 milliárd dollár összbevétellel büszkélkedhetnek, ezzel 
minden idők második legsikeresebb animációs sorozatává téve 
a filmeket. A mostani rész megújul, de megtartja mindazt, ami 
az eddigieket sikerre vitte. természetesen a magyar változattól 
elválaszthatatlan geszti Péter is visszatér sid hangjaként!

0 4 .
a  k i s  k E d v E N c E k 

t i t k o s  é l E t E
színes, szinkronizált amerikai 

animációs film

Premier a Palace 
Mammut moziban: 
2016. augusztus  4.! Az ötödik egész estés animációs film-

jében az illumination Entertainment 
és a Universal Pictures feltárja, mit művel-
nek kis kedvenceink otthon nap mint nap, 
miután mi elmentünk dolgozni, vagy az 
iskolába. Max, a házi kedvenc pudli élete 
fenekestül felfordul, amikor gazdája haza-
hoz egy Duke nevű keverék kutyát. Minden 
ellentétüket félreteszik azonban, amikor 
rájönnek, hogy egy Hógolyó nevű fehér 
nyuszi hadsereget készül toborozni a sor-
sára hagyott háziállatokból, hogy bosszút 
álljon a boldog, családban élő társaikon és 
azok gazdáin.

2d és 3d 
változatbaN is!

2d és 3d 
változatbaN is!

2d és 3d 
változatbaN is!

02.

01.

03.

A Disney Pixar egyik legjobban várt animációs filmje a 
nagy sikerű némó nyomában folytatása. Az arany-

hal-memóriájú kék halacska elindul, hogy válaszokat találjon 
a múltjával kapcsolatos kérdésekre. kicsoda ő? kik a szü-
lei? Miért nem emlékszik semmire? És vajon hol tanult meg 
ámbrásul? Útja során barátai, Marlin és némó is elkísérik…

s z E m f é N Y v E s z t ő k  2 .
színes, szinkronizált amerikai akciófilm
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UTAzáSi  AjánLó
görögország
RoDosZ

Szálloda: sunConnect kolymbia star****
Ellátás: félpanzió
Részvételi díj: 644 EUR (199 575 Ft) / főtől

Az ár tartalmazza: a repülő-
jegyet Budapest - Denpasar 
- Budapest között, átszállással, 
a szállást 7 éjszakára reggelivel 
4*-os tengerparti szállodában,  
4 kirándulás során ebédet,  
a magyar nyelvű idegenvezetést,  
a belépőket és a transzfereket. 
Az ár nem tartalmazza: a repü-
lőtéri illetéket, az egyéb étkezé-
seket, fakultatív programot és  
az útlemondási biztosítást.

területileg a kanári-szigetek 
harmadik legnagyobb szigete, 
egyben a harmadik legöregebb, 
valamint a harmadik legmaga-
sabb sziget is. miniatűr konti-
nensnek is nevezik változatos 
domborzata miatt kialakult 
különféle mikroklímái miatt.  
Aranysárga homokos tenger-
partjai, európai színvonalú 
hotelei és infrastruktúrája miatt 
az egyik legkedveltebb úti cél 
minden évben.

HoTel PleTer 4* 
Reggelivel 135 000 Ft / fő

vistA Utazási iroda  |  +36 1 315 11 05  |  mammut@vista.hu  |  www.vista.hu  |  Mammut i. 1. em.  

www.kartagotours.hu 
Mammut i. Fszt.

www.1atravel.hu  |  Mammut i. 1. em.

www.sunfly.hu/biztositas    
www.itutazas.hu    
Mammut i. 1. em.

www.mammutneckermann.hu  |  Mammut ii. 2. em.

09. 22.

június 4., 11., 18., 25. 

7 éjszaka 
tartózkodás

8 nap, 7 éjszaka egyéni 
utazással

Árfolyamakció 2016.05.01-31. között vagy visszavonásig a 2016 nyári Neckermann utak 
foglalására. Az árfolyamakció a hajós utakra nem érvényesíthető. Az akció keretén belüli 
foglalásoknál a törzsutas és nászutas-kedvezmény nem vehető igénybe! Kedvezmények-
kel csökkentett árak. Az ár tartalmazza a megjelölt szállást és ellátást, a repülőjegy árát, 
a repülőtéri illetéket és a transzfert. Ezen felül fizetendő a biztosítás. Illetékmentes akció 
2016.05.01-31. között történő szerződéskötés esetén a 2016 nyári budapesti és debreceni 
indulású charteres Neckermann repülős csomagajánlatokra (HUN NAH, FAX, LAST), kivéve 
Madeirára. Az előfoglalási kedvezményekkel, és az árfolyamakcióval együtt is érvényes.  
Az árak a hirdetés elkészítésének időpontjában az adott szállodában, a legkedvezőbb feltételek 
(kedvezmények) alkalmazásával elérhető legalacsonyabb felnőtt részvételi díjakat mutatják. 
A fenti forint árak 1 EUR=309,90 Ft árfolyam esetén érvényesek. Árainkat euróban garantáljuk.  
A szerződésben a részvételi díj forintösszege a Neckermann érvényes euró árfolyam 
akciója vagy a K&H Bank foglalás napján érvényes EUR/HUF valutaeladási árfolyamának 
alkalmazásával kerül meghatározásra. Foglalás a szabad helyek függvényében lehetséges! 
A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek az irodákban. (N-U-R Neckermann-utazás 
Szolgáltató Kft., eng.sz.: R00801/1999/1999.)

09. 08.
 10 nap / 7 éjszaka, 
315 900 fT / főtől

Csoportos körutazás

Bali szigetén
üdüléssel

A miniatűr kontinens: 

gRAn CAnARiA

Horvátország 
oMis-MiMiCE 

CiPRUs

vista

sun & fly

kartaGo 
tours

1a travel

NEckErmaNN
UTAZáS

nyaralni készül? Utasbiztosítás!? – ne induljon el nélküle!
bárhol bármikor az Ön biztonságáért!
nincs időskori felár · baleset max: 8 000 000 fT · betegség max: 75 000 000 fT 

A legszebb mediterrán sziget mostantól elérhe-
tővé válik az 1A travel kínálatában. A türkizkék 
tenger, a gyönyörű idő és kiváló szolgáltatások 
kombinációja biztosítja a tökéletes nyaralást. 
Budapestről és Belgrádról induló repülőgépeink 
kényelmesen juttatják el a vágyott desztinációra.

ILLETÉKMENTESSÉG
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ár jócskán többszörös bajnok voltál abban a kor-
ban, amikor még nem is mértek tizedeket a rali-

ban, most meg tizedmásodperceken múlik egy-egy szakasz-
győzelem. Ennyire kiegyenlített lett a mezőny? 
Ennyire – mondta a hétszeres abszolút bajnok ifjabb tóth János, 
aki egy Peugeot 208 t16 R5-tel méreti meg magát a sorozat-
ban. – És nemcsak az autók hasonlítanak egymásra, hanem az 
élmezőny pilótái is nagyon hasonló szinten vannak. Persze, ez 
annak is betudható, hogy évek, sőt évtizedek óta ugyanazokon a 
pályákon versenyzünk. végigmentél rajtuk WRC-vel, s2000-es-
sel, most pedig R5-össel megyünk rajtuk. És egy idő után eljutsz 
addig, hogy már nem nagyon van mit kijavítani, mert már töké-
letesen tudod a pályát – és ez az idő mostanra mindenkinél el-
telt, mostanra mindenki tudja, hogyan hozza ki magából a maxi-
mumot. Minimális különbséget jelent a vezetési stílusból adódó 
különbség, no meg az, hogy ki fékez később, ki ad előbb gázt a 
kanyarokban. Aki jobban beállítja az autóját, ügyesebb, és még a 
szerencse is mellé áll… nos, az van elöl.
már az idén is vívtatok tizedekre menő csatát, méghozzá a 
címvédő Herczig norberttel. Hogy látod két verseny után az 
idei szezont?
Az eddigi mérleg kettőből egy. Ez nem azt jelenti, hogy 
kettőből egyet nyertünk, hanem hogy egyet tudtunk befejezni. 
Az Eger-ralin viszonylag korán ki kellett állnunk motorhiba 
miatt, Miskolcon pedig másodikak lettünk. 
jó csatát vívtatok Hercziggel? 
igen, de a végén nem volt olyan szoros, mint szerettem volna. 
Az első napon előnybe kerültünk, de a másodikon Herczig norbi 
viszonylag könnyen megelőzött minket, mert volt egy gyorsa-
sági szakasz, ami nem ment túl jól, vagy inkább nem volt ott a 
legoptimálisabb a beállításunk. Persze, még így is lehetett volna 
ott egy kicsivel gyorsabban menni, és akkor lehetett volna szo-
rosabb a küzdelem, de az első, nullás verseny után nem akartam 
felesleges kockázatot vállalni. Jó döntés volt. 
nehéz feldolgozni, hogy olykor kompromisszumokat kell 
kötni a végső jó eredmény érdekében?
nem. Mert nem nagyon van más választásunk. Minden ver-
senyző érzi, hogy mikor vállalhat extra kockázatot, és mikor 
nem. Persze, alapvetően azért ülünk versenyautóba, hogy 
gyorsak legyünk vele, de a ralihoz hozzátartozik, hogy néha 
az észszerűségnek kell felülkerekednie. 

mennyivel kerültél közelebb az autódhoz tavaly óta? 
A Peugeot 208-as eleve sokkal kezesebb, mint volt – sokkal 
korábban tudok gázt adni vele a kanyarokban, mint eddig. Még 
mindig nem tudom százszázalékosan kihasználni az összes 
adottságát, főleg nagy sebességről való megállásnál, vagy 
amikor százhatvan-százhetven kilométer per órás sebesség-
gel kell kanyarodni nem egyenletes aszfalton. Ezeket a hibákat 
azonban fel kell ismerni és ki kell javítani. 
Ezek szerint ennyi év után is lehet még tanulni? 
Persze! Az autó folyamatosan változik, mindig van valami, ami 
miatt egy kicsit másképp fordul, egy kicsit másképp kell kezelni. 
A két aszfaltos futam után most murvás versenyek 
következnek. Várod őket?  
igen. És azt is szeretem, hogy van feladatunk az autóval. Az 
idénynyitó előtt kaptunk egy kis segítséget a beállításokkal 
kapcsolatban az olasz bajnok, és korábbi vb-menő Paolo 
Andreuccitól, most azonban, a murvás beállításokkal magunkra 
vagyunk utalva. De nem izgulok, mert vannak ötleteink… 
miben más a murva, mint az aszfalt? 
Hogy talán egy kicsit lazábban tudsz rajta autózni, nem kell 
mindent annyira pontosan kiszámolni. Aszfalton nagyon pon-
tosan kell menni, minimális keresztbe csúszással, akkor jó, ha 
az autó egy íven fordul. Murván ezzel szemben lehet egy kicsit 
keresztbe csúszva, egy kicsit lendületből menni – megfelelő 
fordulatszámon és nyomatékon tartva az autót. A közönség 
számára is ez a látványosabb, hiszen sokkal többet csúszol ke-
resztbe a féktávokon. 
mit remélsz az előttünk álló versenyektől? 
Dobogós helyeket, és remélem, nyernünk is sikerül egy-egy fu-
tamon – hiszen ezért vagyunk itt. 

SPORT
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HArc 
A TIzEDEKÉrT

Ifjabb Tóth János és Szőke Tamás  
(vagyis a Peugeot Total Hungária Rally 
Team párosa) az országos ralibajnoki 

sorozatban méreti meg magát, s a felemás 
szezonkezdet után alig várja, hogy murvás 

pályákon folytatódjon a küzdelem. 
Remélhetőleg dobogós eredményekkel.  
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Mammut II. 3. emelet 
20% kedvezmény a használt 

játékszoftverekre. 
Más akcióval nem vonható össze.

Mammut I. 1. emelet 
10% kedvezmény a következő 

csomagajánlatainkra: Ciprus, Törökország 
(Kemer, Antalya, Belek, Side, Alanya).

Mammut I. –1. szint
  20% kedvezmény szolgáltatás árából, 

és minden 5. ügyfelünket azonnali 
ajándékkal lepjük meg.

Mammut I. 0. szint
  20% kedvezmény.

A kedvezmény csak a megjelölt termékekre 
vonatkozik, és más akciókkal 

nem vonható össze.

Mammut I. 2. emelet 
20% kedvezmény minden teljes árú könyvre, illetve 
Matias-borra. A kedvezmények nem halmozhatók 

és nem vonatkoznak akciós termékekre, tankönyvekre, és 
az online rendelések bolti átvétele esetén sem érvényesek.

Mammut I. földszint 
20% kedvezmény a teljes árú termékekre. 

A kedvezmény más akcióval, 
kedvezménnyel nem vonható össze. 

Mammut I. földszint 

25% minden könyvre, kivéve a 
tankönyvek és a leértékelt  könyvek.

Mammut I. földszint 

20%-os kedvezmény 
minden szervizelésből.

Mammut II. 2. emelet

25% kedvezmény minden termék árából.
A kedvezmény akciós termékekre és vásárlási 

utalványokra nem vonatkozik.

Mammut I. 0. szint

40% kedvezmény minden ékszerünk, 
termékünk árából. A kedvezmény más 

akcióval nem összevonható.

Mammut I. földszint 
20% kedvezmény

(minden teljes árú termékre).

Mammut I. 2. emelet

20% kedvezmény az arany és ezüst 
ékszerekre, és 30% kedvezmény egyes 

gyémánt köves arany ékszerre.

Mammut I. 3. emelet 

20% kedvezmény
a számla végösszegéből.

Mammut I. 0. szint

20% kedvezmény. 
Más kedvezménnyel össze nem vonható.

Mammut I. 0. szint

20% kedvezmény minden bőröndre.

Mammut I. 3. emelet

20% kedvezmény.

Mammut II. 0. szint

20% kedvezmény, amely más akcióval 
nem vonható össze.

Mammut I. földszint

20% kedvezmény.

Mammut I. földszint

20% kedvezmény.
Kivéve: alkoholos termékek és akciós áruk.

Mammut II. –1. szint

20% kedvezmény.

Mammut I. 1. emelet
20% kedvezmény 

a megjelölt termékekre.

Mammut I. 1. emelet
Bármely 3 db szabadon választott termékből 

20% kedvezmény. A kedvezmény 
más akcióval nem vonható össze.

Mammut I. 2. emelet 
20—50% kedvezmény a megjelölt 

termékekre, más akcióval 
nem összevonható.

Mammut I. földszint 

20% kedvezmény egy választott termékre. 
A kedvezmény akciós és ruházati, vala-

mint sajtótermékekre nem vehető igénybe.

Mammut I. 1. emelet 
Minden 5.000 Ft feletti vásárlás esetén 

1.000 Ft értékű ajándék utalvány biztosítása. 

Mammut I. 1. emelet 
20% kedvezmény.

Mammut I. 2. emelet

20% kedvezmény. A kedvezmény csak 
a megjelölt termékekre vonatkozik, 

és más akciókkal nem vonható össze.

Mammut I. 1. emelet

20% kedvezmény. A kedvezmény csak 
a megjelölt termékekre vonatkozik 

és más akciókkal nem vonható össze.

Mammut II. 2. emelet
20% kedvezmény. Bármely nem akciós 

termékre érvényes, más kedvezménnyel nem 
vonható össze. Csak a Mammut BURGER 

KING® étteremben használható fel.

Mammut I. 0. szint 
Legalább 5000 Ft értékű vásárlásának 20%-át 

ajándékutalvány formájában visszaadjuk, 
amely 48 óra elteltével válik felhasználhatóvá. 

A promóció más kedvezménnyel nem összevonható.

Mammut I. 0. szint
20% kedvezmény a megjelölt termékekre, 

minimum 2 termék vásárlás esetén MINDENre. 
A kedvezmény más promócióval vagy 

engedménnyel nem összevonható.

Mammut I. földszint
20% kedvezmény, amely más akcióval 

nem vonható össze.

Mammut I. 0. szint

20% kedvezmény minden 
teljes árú termékre. Akciók egymással 

nem vonhatók össze. 

Mammut I. 0. szint

20% kedvezmény minden teljes árú 
termékre. Akciók egymással 

nem vonhatók össze. 

Mammut I. 0. szint

20% kedvezmény füllyukasztásra.

Mammut II. 0. szint

20% kedvezmény. 
Ajánlatunk más kedvezménnyel, 

akcióval nem vonható össze. 

Mammut II. 1. emelet
20% kedvezményt biztosítunk 

a kupon ellenében.

Mammut I. 2. emelet

35% kedvezmény az SOS nadrág- 
felhajtás árából, a kupon átadásával.

Mammut I. 1. emelet
20% kedvezmény a teljes árú termékekre. 

A kedvezmény más akcióval, 
kedvezménnyel nem vonható össze. 

június 9.
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Mammut I. földszint

25% kedvezmény.

Mammut I. 0. szint
A kedvezmény mértéke 20%. Felhasználható 

a Dockyard magyarországi üzleteiben. 
A kedvezmény egy vásárlásra vonatkozik 
és a termék teljes árából él, más akcióval 

nem összevonható.

Mammut II. 1. emelet
20% kedvezmény.

Mammut I. földszint 
Vásároljon nálunk és mi meglepjük Dr. Lenkei 

Gábor: Betegségnek tűnő állapotok 
című könyvvel, aminek vásárlói értéke 1980 Ft.

Mammut II. 1. emelet
20+5% kedvezmény minden Estée Lauder, Clinique, Bobbi 
Brown, Aramis, DKNY, Ermenegildo Zegna, Michael Kors, 

Tommy Hilfiger és GlamGlow termékre. A +5% kedvezmény 
törzsvásárlói kártyával vehető igénybe. Más akcióval nem 

vonható össze, leértékelt árura nem vonatkozik.

Mammut II. 1. emelet
20+5% kedvezmény minden Douglas saját 

márkás termékre. A +5% kedvezmény törzsvásárlói 
kártyával vehető igénybe. Más akcióval nem 

vonható össze, leértékelt árura nem vonatkozik.

Mammut I. 1. emelet
Minden RYN cipő listaárából 25% kedvezmény 

készpénzes fizetés esetén. A kedvezmény az akciós 
termékekre nem vonatkozik és más akciókkal össze 

nem vonható.

Mammut I. 1. emelet
20% kedvezmény mindenre, 
más ajánlattal a kedvezmény 

nem összevonható. 

Mammut I. 1. emelet
Minden Stretchwalker listaárából 35% kedvezmény és 

minden JOYA cipő listaárából 20% kedvezmény készpénzes 
fizetés esetén. A kedvezmény az akciós termékekre nem 

vonatkozik és más akciókkal össze nem vonható.

Mammut II. 1. emelet 
20% kedvezmény az Extrasol Quality és 

a Herbertz Solingen cikkekből. A kedvezmény 
nem vonatkozik a már akcióban lévő cikkekre.

Mammut II. földszint
20% kedvezmény. 

Ajánlatunk más kedvezménnyel, 
akcióval nem vonható össze.

Mammut I. 2. emelet
10% kedvezmény minden notebook árából. A kupon kedvezménye 
felhasználható 2016. június 9-én a Mammut bevásárlóközpontban 
található Extreme Digital szaküzletében történő személyes vásárlás 

esetén. A kedvezmény más akcióval össze nem vonható, 
készpénzre át nem váltható és felhasználónként 1 db raktáron 

található termékre érvényes. Kuponkód: EDMAMMNOT.

Mammut I. 2. emelet
20% kedvezmény minden Samsung mobil kiegészítő árából. 

A kupon kedvezménye felhasználható 2016. június 9-én a Mammut 
bevásárlóközpontban található Samsung Experience Store-ban történő 

személyes vásárlás esetén. A kedvezmény más akcióval össze nem 
vonható, készpénzre át nem váltható és felhasználónként 1 db raktáron 
található termékre érvényes. A kupon kedvezménye a Samsung okos-
órák és fitness kiegészítőkre nem vonatkozik. Kuponkód: SESMAMM.

Mammut I. földszint 
20% kedvezmény.

Mammut I. 0. szint 
20–50% a megjelölt termékekre 

a GameShop 
videojáték és konzol szaküzletben. 

Mammut II. 3. emelet 
20% kedvezményt adunk az alábbi 
szolgáltatásainkból: kézíráselemzés, 

gyermekrajz-elemzés, sorselemzés kártyából, 
aurafotó készítése.

Mammut I. földszint 
A kupon ellenében 20% kedvezményt 

nyújtunk a színes nyomtatás, színes fény-
másolás árából. A kupon más akcióval 

nem vonható össze.

Mammut II. –1. szint 

20% kedvezmény a szervizelések, 
kiegészítők árából. 

Mammut I. földszint
20% kedvezmény egyéb termékekre.

50% kedvezmény halakra, vízi növényekre.  
A kedvezmény a leértékelt termékekre 

nem vonatkozik.

Mammut II. 1. emelet 
20% kedvezmény, amely kedvezmény 
az akciós termékekre nem vonatkozik 
és más akcióval nem vonható össze.

Mammut II. 1. emelet
–27% áfa. A kedvezmény más akcióval, kedvezménnyel 

és kuponnal nem vonható össze, leértékelt termékek 
és kerékpár vásárlása esetén nem érvényes. 

A kedvezmény egy kiválasztott termékre vonatkozik. 
A termék árából a kasszánál levonjuk az áfát, 
amely a nettó ár 27%-a, a bruttó ár 21,26%-a.

Mammut I. földszint
20–50% minden kismama ruházati termék 

és minden kismama / szoptatós fehérnemű árából. 
A Milestone Kismama Kártyacsomag ára a kuponnal 

4990 Ft helyett 2990 Ft. www.hellomami.hu

Mammut II. 1. emelet
20% kedvezmény, amely más 

kedvezménnyel nem vonható össze.

Mammut I. 1. emelet

20% kedvezmény a fiús termékekre, 
kivéve Legó és akciós termékek.

Mammut II. 3. emelet

20% kedvezmény minden termékre,
kivéve Lego és akciós termékek.

Mammut I. 3. emelet

20% kedvezmény.

Mammut I. 0. szint
20%-os kedvezmény. A kedvezmény más 

kedvezménnyel össze nem vonható. A feltüntetett 
kedvezmény az akciós termékeinkre nem vonatkozik, 
kizárólag teljes árú termékek vásárlására  érvényes.

Mammut II. 2. emelet

10–20% kedvezmény a megjelölt termékekre. 
Az akció a készlet erejéig érvényes. 

Mammut I. földszint

30% kedvezmény.

Mammut I. 0. szint
40% kedvezmény minden ékszerünkre, termékünkre. 

A kedvezmény más akcióval nem vonható össze.
10.000 Ft feletti vásárlás esetén ajándék V.I.P.-kártya, 
amely 2017. 12. 06-ig 40% kedvezményre jogosít.

Mammut I. 2. emelet
K&H Lakásbiztosítás 25%-os kedvezménnyel 
(éves díjfizetés esetén). Tudja biztonságban 

otthonát és vagyontárgyait! További részletek a 
Mammut I. 2. emeletén lévő K&H Bankfiókban.

Mammut II. 3. emelet

25% kedvezmény a teljes belépődíj 
árából. Más akcióval nem vonható össze!

Mammut II. 1. emelet 
20–30%  kedvezmény az üzletben megjelölt 

termékekre+ingyenes méretre igazítás.
A kedvezmény más akcióval nem vonható össze, 

egy vásárlásnál egy kupon használható fel.

Mammut I. 0. szint

25% kedvezmény a tetoválások 
és piercingek árából. 

Mammut I. földszint

20% kedvezmény 
a megjelölt termékekre.

Mammut I. 0. szint
20% kedvezmény minden teljes árú 

termékből a kupon ellenében, más akcióval 
a kedvezmény nem összevonható.

Mammut II. 2. emelet 
A kupon 20% kedvezményt biztosít minden könyvre és hangoskönyvre. 
A kedvezmény más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonható össze. 

Egy vásárlásnál egy kupon érvényesíthető. A kupon nem érvényes 
online és antikvár üzleteinkben. A kupont csak a Mammutban

 található Libri Könyvesboltban váltható be.

Mammut II. 4. emelet 
15% kedvezmény a 10 alkalmas fitness, a 10 alkalmas (alkalmanként 

1 csoportos órára érvényes) All Time csoportos óra és a havi kombinált 
bérletek árából. Egy személy egyszer vehet részt az akcióban. 

A 10 alkalmas bérletek érvényességi ideje a vásárlástól számított 
60 nap. A havi kombinált bérlet érvényességi ideje a vásárlástól 

számított 30 nap. Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.

Mammut I. földszint 

20% kedvezmény.

június 9.
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Mammut II. földszint 

7500 Ft feletti vásárlásnál ajándékot adunk. 
Az ajándék más promócióval vagy
kedvezménnyel nem összevonható.

Mammut II. 3. emelet
20% kedvezmény játékokra

 és gyerekruhára.

Mammut II. 3. emelet

5% minden egyéb termékre.

Mammut II. 3. emelet

10%  babaszoba-enteriőrökre.

Mammut II. földszint
20% kedvezmény minimum két, teljes árú termék egyidejű 

vásárlása esetén. A kedvezmény leértékelt árura és 
ajándékutalvány vásárlására nem vonatkozik, más akciókkal, 

ajánlatokkal, kedvezménykuponokkal nem vonható össze. 
Vevőszolgálat: info@marionnaud.hu; 06 1 406 0 406    

Mammut I. 0. szint 

20% kedvezmény, amely más 
kedvezménnyel nem vonható össze.

Mammut II. -1. szint
20% kedvezmény minden DE-LONGHI, KENWOOD, BRAUN 

kisháztartási készülékre. Az akció a készlet erejéig, Media Markt Buda 
áruházban érvényes. Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze, 
webáruházas vásárlás esetén nem érvényes és készpénzre nem váltható! 
Egy kupon márkánként egy termékre, egyszeri alkalommal váltható be. 

A kedvezmény érvényesítéséhez forduljon munkatársainkhoz.

Mammut II. -1. szint
20% kedvezmény minden SAMSUNG monitorra, továbbá 

SAMSUNG és HP nyomtatóra. Az akció a készlet erejéig, Media 
Markt Buda áruházban érvényes. Az akció más kedvezménnyel 
nem vonható össze, webáruházas vásárlás esetén nem érvényes 

és készpénzre nem váltható! Egy kupon márkánként egy termékre, 
egyszeri alkalommal váltható be. A kedvezmény érvényesítéséhez 

forduljon munkatársainkhoz.

Mammut II. -1. szint
20% kedvezmény minden ORAL-B, BRAUN szépségápolási készülékre. 

Az akció a készlet erejéig, Media Markt Buda áruházban érvényes.
Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze, webáruházas 

vásárlás esetén nem érvényes és készpénzre nem váltható! 
Egy kupon márkánként egy termékre, egyszeri alkalommal váltható be. 

A kedvezmény érvényesítéséhez forduljon munkatársainkhoz

Mammut II. -1. szint
20% kedvezmény minden RUSSEL HOBBS, REMINGTON kisháztartási, 

szépségápolási készülékre. Az akció a készlet erejéig, Media Markt 
Buda áruházban érvényes. Az akció más kedvezménnyel nem vonható 
össze, webáruházas vásárlás esetén nem érvényes és készpénzre nem 

váltható! Egy kupon márkánként egy termékre, egyszeri alkalommal 
váltható be. A kedvezmény érvényesítéséhez forduljon munkatársainkhoz.

Mammut I. 1. emelet

20% kedvezmény Medostore termékekre, 
amely más akcióval nem vonható össze.

Mammut I. földszint

20% kedvezmény minden szolgáltatásra, 
kivéve kereskedelmi tételek.

Mammut II. –1. szint
20% kedvezmény egyéb termékek. 

50% kedvezmény halakra, vízi növényekre.
  A kedvezmény a leértékelt termékekre 

nem vonatkozik.

Mammut I. –1 szint
Extra külső-belső csomagárból 20% kedvezmény, Prémium 
külső-belső csomagárból 25% kedvezmény, Prémium plus 

külső-belső csomagárból 30% kedvezmény, Komplett 
Autókozmetikai eljárásokra 35% kedvezmény.

Mammut II. 3. emelet

30% kedvezmény minden bőr-irha-szőrme 
termékünkre. Más akcióval nem vonható 

össze.

Mammut II. 3. emelet

20% kedvezmény 
a szolgáltatások árából. 

Mammut I. 2. emelet

20% kedvezmény 
a szolgáltatások árából. 

Mammut II. földszint
20% kedvezmény minden teljes árú 

termékre, az akció más kedvezményekkel 
nem összevonható.

Mammut II. 2. emelet
A 20% kedvezmény bármilyen halas étel + ital együttes 
vásárlása esetén érvényes. A kupon más akciókkal nem 
vonható össze. Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes. 

A kedvezmény a kasszánál kerül levonásra. Áraink forintban 
értendők. A kedvezmény készpénzre nem váltható.

Mammut II. földszint
20 % kedvezmény 

a megjelölt termékekre. 
Más kedvezménnyel nem vonható össze.

Mammut I. 0. szint
20% kedvezmény minden notebook kiegészítőre 

és tablet kiegészítőre. Táskára, tokra, 
egyéb kiegészítőre. Az akció egyéb
kedvezménnyel nem összevonható.

Mammut I. 0. szint
A kuponakció időtartama alatt minden 

termékünkre 20% kedvezményt biztosítunk. 
Más kedvezménnyel nem vonható össze. 

További részletek az üzletben.

Mammut II. 3. emelet
20% kedvezmény a teljes árú termékekre, 
amely kedvezmény más akcióval össze 

nem vonható.

Mammut I. 3. emelet 

20%  kedvezmény, amely más akciókkal 
nem összevonható.

Mammut II. 2. emelet

20%  kedvezmény a szemüvegkeretekre 
és a kontaktlencse-ápoló folyadékokra

Mammut I. földszint
 2+1 AKCIÓ! Válasszon hármat, fizessen kettőt az Olivia Natural saját gyártású 

természetes kozmetikumaiból, amelyből minden harmadik (a legalacsonyabb 
árú) ajándék. Az akcióban szereplő termékeink: natúr szappanok, balzsamok, 

krémdezodor és ajakbalzsamok, illetve testvajak és a fürdőkozmetikumok. 
A kedvezmény más akcióval nem összevonható. Az akció nem vonatkozik 

a kimért termékeinkre: az ápolóolajokra, illóolajokra és virágvizekre, 
illetve a natúr vajakra (shea-, illetve kakaóvajra).

Mammut I. 0. szint
20% kedvezmény a teljes árú termékekre. 

A kedvezmény más akcióval, 
kedvezménnyel nem vonható össze. 

Mammut II. földszint 

20% kedvezmény minden termékre.

Mammut I. 1. emelet
30% kedvezményt biztosítunk minden komplett 

szemüvegre. Kivétel Silhouette keretek esetében, 
annak kedvezményéről, illetve a részletekről 

tájékozódjon üzletünkben.

Mammut II. –1. szint

20% kedvezmény.

Mammut II. –1. szint

20% kedvezmény az Extro Italy 
férfi- és női karórák vételárából.

Mammut II. –1. szint

50% kedvezmény a fogyasztóbérlet 
árából. Más kedvezménnyel 

nem összevonható

Mammut II. –1. szint (gyógyszertár mellett)

20% kedvezmény.
Más kedvezménnyel nem vonható össze.

Mammut I. 0. szint

20% kedvezmény minden tartozékra 
és kiegészítőre.

Mammut II. 1. emelet

20% kedvezmény minden tartozékra 
és kiegészítőre.

Mammut II. 0. szint

20% kedvezmény 
a teljes szortimentre.

Mammut I. földszint 
30% kedvezmény 

a 10x15-ös képekre, 50 kép felett.

Mammut II. 1. emelet 
20% kedvezmény. 

Az akció az üzletben lévő más 
kedvezményekkel nem vonható össze.

Mammut II. 3. emelet 
20% kedvezmény. A kedvezmény kizárólag a teljes 
árú Retro termékekre érvényes. A kedvezmény nem 

érvényesíthető Retro Gift Card vásárlására. 
A kedvezmény egyéb akcióval, promócióval nem 

vonható össze. Készpénzre nem váltható. 
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Mammut I. földszint 
30% kedvezmény. 

Egy  kupon egy vásárlásnál használható 
fel (több ékszert is lehet vele venni), de 

más kedvezménnyel össze nem vonható!

Mammut I. 1. emelet

20% kedvezmény, amely más akcióval 
nem vonható össze.

Mammut I. 0. szint

20% kedvezmény, amely Batz, akciós 
és lábápolási termékekre nem vonatkozik és 
egyéb kedvezménnyel nem vonható össze.

Mammut II. 0. szint
20% kedvezmény a megjelölt 

termékekre, amely más kedvezménnyel 
nem vonható össze. 

Mammut I. 0. szint (SChoLL)

20% kedvezmény, amely Batz, akciós 
és lábápolási termékekre nem vonatkozik és 
egyéb kedvezménnyel nem vonható össze.

Mammut I. 0. szint

Minden arany ékszer vásárlása mellé 
ezüst ékszert adunk ajándékba.

Mammut II. 1. emelet

Minden arany ékszer vásárlása mellé 
ezüst ékszert adunk ajándékba.

Mammut I. 1. emelet

20% kedvezmény minden fehérneműre, 
hálóruhára és fürdőruhára 
(kivétel 2017-es modellek).

Mammut II. 1. emelet

20% kedvezmény 
a megjelölt termékekre.

Mammut II. 1. emelet

50% kedvezmény.

Mammut II. földszint 
20% kedvezmény minimum két darab 

teljes árú termék vásárlása esetén. 
Más kedvezménnyel nem összevonható.

Mammut I. 1. emelet 

20% kedvezmény.

Mammut I. –1. emelet
A kupon 20% kedvezményre jogosít 1 db szabadon választható nem  

akciós termék árából. Más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonható 
össze. Egy vásárló egy napon maximum 4 db kupont válthat be.  

A kupon kizárólag 2016. június 9-én használható fel, kizárólag a Mammut 
Bevásárlóközpontban található SPAR üzletben. További részletek az 

áruházban. A kupon készpénzre nem váltható, értékéből készpénz nem 
adható vissza. Színes és fekete-fehér nyomtatásban is érvényes.

Mammut II. földszint
20% kedvezmény. A kedvezmény egyéb akcióval, 
leárazással vagy promócióval nem vonható össze. 

Nem érvényes ajándékutalvány vásárlásakor.

Mammut I. 0. szint

20% kedvezmény.

Mammut II. 2. emelet
25%.

Két ital esetén a 2. ital féláron (50%).

Mammut I. 0. szint

20% kedvezmény 
egyes tartozékokra.

Mammut I. 1. emelet
AB Aegon biztosítások végösszegéből 20% kedvezmény, 

illetve saját szervezésű útjainkból 5% kedvezmény. Feltétele: 
nálunk foglalt utak és repülőjegyek esetében érvényesíthető 
a biztosítási kedvezmény. Az 5% pedig a kupon napokon

 foglalt saját szervezésű útjainkra érvényes! Bónusz: 
az irodánkban foglalók még egy extra utazást is nyerhetnek!

Mammut II. 2. emelet

20% kedvezmény egyes tartozékokra.

Mammut I. 2. emelet

20% kedvezmény minden termékre,
kivéve a már akciós termékek.

Mammut II. –1. szint
15 perc  fekvő szoláriumozás esetén 

5 ingyenes percet  biztosítunk, 
ami 33% kedvezményt  jelent. 

Más akcióval nem vonható össze.

Mammut I. földszint

40% kedvezmény minden arany ékszerre, 
20% kedvezmény minden ezüst ékszerre, 

+5%  törzsvásárlói kedvezmény.

Mammut II. 1. emelet
20% kedvezmény legalább 3 használati 
cikk vásárlása esetén. A kedvezmény más 

kedvezménnyel össze nem vonható.

Mammut I. földszint

20% kedvezmény.

Mammut I. 0. szint
20% kedvezmény a nyár nélkülözhetetlen termékeire. 

A kedvezmény kizárólag a megjelölt termékre vonatkozik, 
az ÚJ matricával megjelölt termékekre nem. Az akció más 

kedvezménnyel nem vonható össze. thebodyshop.hu

Mammut II. –1. szint (gyógyszertár mellett)

20% kedvezmény.

Mammut I. földszint

20–50% kedvezmény 
a megjelölt termékekre.

Mammut I. 0. szint

20% kedvezmény.

Mammut I. 0. szint
20% kedvezmény. A kedvezmény csak 

a teljes áras termékekre érvényes és más 
kedvezménnyel nem vonható össze, 
vásárlási utalványra nem érvényes. 

Mammut II. 3. emelet
20% kedvezmény. 

A kedvezmény a megjelölt termékekre vonatkozik, 
és más akciókkal nem vonható össze.

Mammut II. 2. emelet
25% kedvezmény. 

Jelenlegi Trio Max csomagunkhoz viszonyítva, 
DTV Bronze + FP240 + NonStopS + MyPrime: 

5.999 Ft, két év hűséggel.

Mammut II. 2. emelet 
20% kedvezmény minden termék teljes fogyasztói árából. A kupon 
kizárólag a Mammut Bevásárlóközpontban található Vision Express 
üzletben váltható be a kuponon jelzett napon felvett megrendelések 
esetén. A kupon kedvezménye más kedvezménnyel nem vonható 

össze. A beváltás további feltételeit keresse üzletünkben.

Mammut I. 1. emelet
Colonnade Atlasz utasbiztosításokból 

20% kedvezmény és a Vista saját szervezésű, 
magyar idegenvezetős csoportos útjaiból 

10% kedvezmény.

Mammut I. 0. szint
25% kedvezmény minden Vivamax 
egészségmegőrző, szépségápoló 

és wellness termékre.

Mammut I. 0. szint
20% kedvezmény minden 
AnatomicHelp talpbetétre, 

sarokemelőre és lábujjelválasztóra.

Mammut I. 0. szint
25% kedvezmény minden Vivamax 

alakformáló és fitness termékre, kockahas- 
gépre, masszázsövre, vibrációs trénerre.

Mammut II. földszint
20% kedvezmény. A kedvezmény egyéb 
akcióval, promócióval vagy leárazással 

nem vonható össze. Nem érvényes 
ajándékutalvány vásárlásakor.

Mammut I. 2. emelet
20%-os kedvezményt biztosítunk az összes tartozék listaárából, kivéve 

az okosórák és az akciós termékek árából. A kedvezmény minden, 
az üzletben éppen aktuálisan elérhető tartozékra vonatkozik, a készlet 

erejéig. A kedvezmény a listaárból értendő és a kedvezmény a tartozék 
vásárlás végösszegéből kerül levonásra, más kedvezménnyel nem 

vonható össze és készpénzre nem váltható, utólag nem érvényesíthető.

Mammut I. 0. szint
30% kedvezmény 1 db Ön által választott, nem 

Zöld Pontos termékre. A kedvezmény más akciókkal 
nem összevonható és a termék eredeti, nem akciós 

árából kerül levonásra. A kedvezmény egyszeri 
alkalommal, a kupon átadásával vehető igénybe.

Értünk a szem nyelvén
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Mammut I. 1. emelet 
10% kedvezmény a következő 

csomagajánlatainkra: Ciprus, Törökország 
(Kemer, Antalya, Belek, Side, Alanya).

Mammut II. 3. emelet 
20% kedvezmény a használt 

játékszoftverekre. 
Más akcióval nem vonható össze.

Mammut I. –1. szint

  20% kedvezmény szolgáltatás árából, 
és minden 5. ügyfelünket azonnali 

ajándékkal lepjük meg.

Mammut I. 2. emelet 
20% kedvezmény minden teljes árú könyvre, illetve 

Matias-borra. A kedvezmények nem halmozhatók és nem 
vonatkoznak akciós termékekre, tankönyvekre, és az online 

rendelések bolti átvétele esetén sem érvényesek.

Mammut I. földszint 
20% kedvezmény a teljes árú termékekre. 

A kedvezmény más akcióval, 
kedvezménnyel nem vonható össze. 

Mammut I. földszint 

25% minden könyvre, kivéve a 
tankönyvek és a leértékelt  könyvek.

Mammut I. földszint 

20% kedvezmény 
minden szervizelésből.

Mammut II. 2. emelet

25% kedvezmény minden termék árából.
A kedvezmény akciós termékekre és vásárlási 

utalványokra nem vonatkozik.

Mammut I. 0. szint

40% kedvezmény minden ékszerünk, 
termékünk árából. A kedvezmény más 

akcióval nem összevonható.

Mammut I. földszint 

20% kedvezmény
(minden teljes árú termékre).

Mammut I. 2. emelet
20% kedvezmény az arany és ezüst 

ékszerekre és 30% kedvezmény egyes 
gyémánt köves arany ékszerre.

Mammut I. 3. emelet 

20% kedvezmény
a számla végösszegéből.

Mammut I. 0. szint

50% kedvezmény a megjelölt termékekre. 
Más kedvezménnyel össze nem vonható.

Mammut I. 0. szint

20% kedvezmény minden 
(férfi- és női) pénztárcára.

Mammut I. 3. emelet

20% kedvezmény.

Mammut II. 0. szint
50% kedvezmény.

A nyári leárazás ideje alatt –30% helyett 
–50% az eredeti árból.

Mammut I. földszint

20% kedvezmény.

Mammut I. földszint

20% kedvezmény.
Kivéve: alkoholos termékek és akciós áruk.

Mammut II. –1. szint

20% kedvezmény.

Mammut I. 1. emelet

20% kedvezmény 
a megjelölt termékekre.

Mammut I. 1. emelet
Bármely 3 db szabadon választott 

termékből 20% kedvezmény. A kedvezmény 
más akcióval nem vonható össze.

Mammut I. 2. emelet 
20—50% kedvezmény a megjelölt 

termékekre, más akcióval 
nem összevonható.

Mammut I. földszint 

20% kedvezmény egy választott termékre. 
A kedvezmény akciós és ruházati, vala-

mint sajtótermékekre nem vehető igénybe.

Mammut I. 1. emelet 
Minden 5.000 Ft feletti vásárlás esetén 

1.000 Ft értékű ajándékutalvány biztosítása. 

Mammut I. 1. emelet 
20% kedvezmény.

Mammut I. 2. emelet

20% kedvezmény. A kedvezmény csak 
a megjelölt termékekre vonatkozik, 

és más akciókkal nem vonható össze.

Mammut I. 1. emelet

20% kedvezmény. A kedvezmény csak 
a megjelölt termékekre vonatkozik 

és más akciókkal nem vonható össze.

Mammut II. 2. emelet
20% kedvezmény. Bármely nem akciós 

termékre érvényes, más kedvezménnyel nem 
vonható össze. Csak a Mammut BURGER 

KING® étteremben használható fel.

Mammut I. 0. szint 
Legalább 5.000 Ft értékű vásárlásának 20%-át 

ajándékutalvány formájában visszaadjuk, 
amely 48 óra elteltével válik felhasználhatóvá. 

A promóció más kedvezménnyel nem összevonható.

Mammut I. 0. szint
20% kedvezmény a megjelölt termékekre, 

minimum 2 termék vásárlás esetén MINDENre. 
A kedvezmény más promócióval vagy 

engedménnyel nem összevonható.

Mammut I. földszint
20% kedvezmény, amely más akcióval 

nem vonható össze.

Mammut I. 0. szint
20% kedvezmény minden teljes árú 

termékre. Akciók egymással 
nem vonhatók össze. 

Mammut I. 0. szint

20% kedvezmény minden teljes árú 
termékre. Akciók egymással 

nem vonhatók össze. 

Mammut I. 0. szint

20% kedvezmény füllyukasztásra.

Mammut II. 0. szint

20% kedvezmény. 
Ajánlatunk más kedvezménnyel, 

akcióval nem vonható össze. 

Mammut II. 1. emelet

20% kedvezményt biztosítunk 
a kupon ellenében.

Mammut I. 2. emelet

35% kedvezmény az SOS nadrág- 
felhajtás árából, a kupon átadásával.

Mammut I. 1. emelet
20% kedvezmény a teljes árú termékekre. 

A kedvezmény más akcióval, 
kedvezménnyel nem vonható össze. 

Mammut I. 0. szint
  20% kedvezmény. A kedvezmény csak 

a megjelölt termékekre vonatkozik és más 
akciókkal nem vonható össze.

júLius 7.
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Mammut I. földszint

25% kedvezmény.

Mammut I. 0. szint
A kedvezmény mértéke 20%. Felhasználható 
a Dockyard magyarországi üzleteiben. A ked-

vezmény egy vásárlásra vonatkozik és a termék 
teljes árából él, más akcióval nem összevonható.

Mammut II. 1. emelet

20% kedvezmény.

Mammut I. földszint 
Vásároljon nálunk és mi meglepjük Dr. Lenkei 

Gábor: Betegségnek tűnő állapotok 
című könyvvel, aminek vásárlói értéke 1980 Ft.

Mammut II. 1. emelet
20+5% kedvezmény minden Estée Lauder, Clinique, Bobbi 
Brown, Aramis, DKNY, Ermenegildo Zegna, Michael Kors, 

Tommy Hilfiger és GlamGlow termékre. A +5% kedvezmény 
törzsvásárlói kártyával vehető igénybe. Más akcióval nem 

vonható össze, leértékelt árura nem vonatkozik.

Mammut II. 1. emelet
20+5% kedvezmény minden Douglas saját márkás 

termékre. A +5% kedvezmény törzsvásárlói kártyával 
vehető igénybe. Más akcióval nem vonható össze, 

leértékelt árura nem vonatkozik.

Mammut I. 1. emelet
Minden RYN cipő listaárából 25% kedvezmény 

készpénzes fizetés esetén. A kedvezmény 
az akciós termékekre nem vonatkozik 
és más akciókkal össze nem vonható.

Mammut I. 1. emelet
20% kedvezmény mindenre, 
más ajánlattal a kedvezmény 

nem összevonható. 

Mammut I. 1. emelet
Minden Stretchwalker listaárából 35% kedvezmény és 

minden JOYA cipő listaárából 20% kedvezmény készpénzes 
fizetés esetén. A kedvezmény az akciós termékekre nem 

vonatkozik és más akciókkal össze nem vonható.

Mammut II. 1. emelet 
20% kedvezmény az Extrasol Quality és 

a Herbertz Solingen cikkekből. A kedvezmény 
nem vonatkozik a már akcióban lévő cikkekre.

Mammut II. földszint
20% kedvezmény. 

Ajánlatunk más kedvezménnyel, 
akcióval nem vonható össze.

Mammut I. 2. emelet
10% kedvezmény minden notebook árából. A kupon kedvezménye 
felhasználható 2016. július 7-én a Mammut bevásárlóközpontban 
található Extreme Digital szaküzletében történő személyes vásárlás 

esetén. A kedvezmény más akcióval össze nem vonható, készpénzre 
át nem váltható és felhasználónként 1 db raktáron található termékre 

érvényes. Kuponkód: EDMAMMNOT

Mammut I. 2. emelet
20% kedvezmény minden Samsung mobil kiegészítő árából. A kupon 

kedvezménye felhasználható 2016. július 7-én a Mammut bevásárlóközpontban 
található Samsung Experience Store-ban történő személyes vásárlás esetén. 
A kedvezmény más akcióval össze nem vonható, készpénzre át nem váltható 

és felhasználónként 1 db raktáron található termékre érvényes. A kupon 
kedvezménye a Samsung okosórák és fitness kiegészítőkre nem vonatkozik. 

Kuponkód: SESMAMM

Mammut I. földszint 

20% kedvezmény.

Mammut I. 0. szint 
20–50% a megjelölt termékekre 

a GameShop 
videojáték és konzol szaküzletben. 

Mammut I. földszint 
A kupon ellenében 20 % kedvezményt 

nyújtunk a névjegykártya-készítés és 
a gravírozás árából. A kupon más akcióval 

nem vonható össze.

Mammut II. 3. emelet 
20% kedvezményt adunk az alábbi 
szolgáltatásainkból: kézíráselemzés, 

gyermekrajzelemzés, sorselemzés kártyából, 
aurafotó készítése.

Mammut II. –1. szint 

20% kedvezmény a szervizelések, 
kiegészítők árából. 

Mammut I. földszint

50% kedvezmény halakra, vízi növényekre.  
A kedvezmény a leértékelt termékekre 

nem vonatkozik.

Mammut II. 1. emelet 
20% kedvezmény, amely kedvezmény 
az akciós termékekre nem vonatkozik 
és más akcióval nem vonható össze.

Mammut I. földszint
20% kedvezmény egyéb termékekre.
 A kedvezmény a leértékelt termékekre 

nem vonatkozik.

Mammut II. 1. emelet
–27% áfa. A kedvezmény más akcióval, kedvezménnyel 

és kuponnal nem vonható össze, leértékelt termékek 
és kerékpár vásárlása esetén nem érvényes. 

A kedvezmény egy kiválasztott termékre vonatkozik. 
A termék árából a kasszánál levonjuk az áfát, 
amely a nettó ár 27%-a, a bruttó ár 21,26%-a.

Mammut I. földszint
20–50% minden kismama-ruházati termék 

és minden kismama/szoptatós fehérnemű árából. 
A Milestone Kismama Kártyacsomag ára a kuponnal 

4990 Ft helyett 2990 Ft. www.hellomami.hu

Mammut I. 1. emelet

20% kedvezmény a lányos termékekre, 
kivéve Legó és akciós termékek.

Mammut II. 3. emelet

20% kedvezmény minden termékre,
kivéve Lego és akciós termékek.

Mammut I. 3. emelet

20% kedvezmény.

Mammut I. 0. szint
20%-os kedvezmény. A kedvezmény más 

kedvezménnyel össze nem vonható. A feltüntetett 
kedvezmény az akciós termékeinkre nem vonatkozik, 
kizárólag teljes árú termékek vásárlására  érvényes.

Mammut II. 2. emelet

10–20% kedvezmény a megjelölt termékekre, 
amely más kedvezménnyel nem vonható össze. 

Az akció a készlet erejéig érvényes. 

Mammut I. földszint

30% kedvezmény.

Mammut I. 2. emelet
K&H Lakásbiztosítás 25%-os kedvezménnyel 
(éves díjfizetés esetén). Tudja biztonságban 

otthonát és vagyontárgyait! További részletek a 
Mammut I. 2. emeletén lévő K&H Bankfiókban.

Mammut I. 0. szint
40% kedvezmény minden ékszerünkre, termékünkre.

A kedvezmény más akcióval nem vonható össze. 
10.000 Ft feletti vásárlás esetén ajándék V.I.P.-kártya, 
amely 2017. 12. 06-ig 40% kedvezményre jogosít.

Mammut II. 1. emelet 
20–30%  kedvezmény az üzletben megjelölt 

termékekre+ingyenes méretre igazítás.
A kedvezmény más akcióval nem vonható össze, 

egy vásárlásnál egy kupon használható fel.

Mammut II. 3. emelet

25% kedvezmény a teljes belépődíj 
árából. Más akcióval nem vonható össze!

Mammut I. 0. szint

25% kedvezmény a tetoválások 
és piercingek árából. 

Mammut I. földszint

20% kedvezmény 
a megjelölt termékekre.

Mammut I. 0. szint
20% kedvezmény minden teljes árú 

termékből a kupon ellenében, más akcióval 
a kedvezmény nem összevonható.

Mammut II. 2. emelet 
A kupon 20% kedvezményt biztosít minden könyvre és hangoskönyvre. 
A kedvezmény más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonható össze. 

Egy vásárlásnál egy kupon érvényesíthető. A kupon nem érvényes 
online és antikvár üzleteinkben. A kupont csak a Mammutban található 

Libri Könyvesboltban váltható be.

Mammut I. földszint 

20% kedvezmény.

Mammut II. 4. emelet 
20% kedvezmény a 10 alkalmas fitness, a 10 alkalmas (alkalmanként 

1 csoportos órára érvényes) All Time csoportos óra és a havi kombinált 
bérletek árából. Egy személy egyszer vehet részt az akcióban. 

A 10 alkalmas bérletek érvényességi ideje a vásárlástól számított 
60 nap. A havi kombinált bérlet érvényességi ideje a vásárlástól 

számított 30 nap. Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.

júLius 7.
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Mammut II. földszint 

7500 Ft feletti vásárlásnál ajándékot adunk. 
Az ajándék más promócióval vagy
kedvezménnyel nem összevonható.

Mammut II. 3. emelet
20% kedvezmény játékokra

 és gyerekruhára.

Mammut II. 3. emelet

10%  babaszoba-enteriőrökre.

Mammut II. 3. emelet

5% minden egyéb termékre.

Mammut II. -1. szint
20% kedvezmény minden OLYMPUS fényképezőgépre és diktafonra. 
Az akció a készlet erejéig, Media Markt Buda áruházban érvényes. 

Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze, webáruházas 
vásárlás esetén nem érvényes és készpénzre nem váltható! 

Egy kupon márkánként egy termékre, egyszeri alkalommal váltható be. 
A kedvezmény érvényesítéséhez forduljon munkatársainkhoz.

Mammut II. földszint
20% kedvezmény* minimum két, teljes árú termék egyidejű 

vásárlása esetén. *A kedvezmény leértékelt árura és 
ajándékutalvány vásárlására nem vonatkozik, más akciókkal, 

ajánlatokkal, kedvezménykuponokkal nem vonható össze. 
Vevőszolgálat: info@marionnaud.hu; 06 1 406 0 406      

Mammut II. -1. szint
20% kedvezmény minden TEFAL, KRUPS kisháztartási készülékre. 

Az akció a készlet erejéig, Media Markt Buda áruházban érvényes. 
Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze, webáruházas 

vásárlás esetén nem érvényes és készpénzre nem váltható! 
Egy kupon márkánként egy termékre, egyszeri alkalommal váltható be. 

A kedvezmény érvényesítéséhez forduljon munkatársainkhoz.

Mammut II. -1. szint
20% kedvezmény minden PHILIPS és BOSCH kisháztartási, 

szépségápolási és padlóápolási készülékre. Az akció a készlet 
erejéig, a Media Markt Buda áruházban érvényes. Az akció más 
kedvezménnyel nem vonható össze, webáruházas vásárlás esetén 
nem érvényes és készpénzre nem váltható! Egy kupon márkánként 

egy termékre, egyszeri alkalommal váltható be. A kedvezmény 
érvényesítéséhez forduljon munkatársainkhoz.

Mammut II. -1. szint
20% kedvezmény minden BRAUN és BABYLISS szépségápolási készülékre. 

Az akció a készlet erejéig, a Media Markt Buda áruházban érvényes. 
Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze, webáruházas vásárlás 

esetén nem érvényes és készpénzre nem váltható! 
Egy kupon márkánként egy termékre, egyszeri alkalommal váltható be. 

A kedvezmény érvényesítéséhez forduljon munkatársainkhoz.

Mammut I. földszint

20% kedvezmény minden szolgáltatásra, 
kivéve kereskedelmi tételek.

Mammut I. 1. emelet

20% kedvezmény Medostore termékekre, 
amely más akcióval nem vonható össze.

Mammut II. –1. szint

20% kedvezmény egyéb termékek. 
A kedvezmény a leértékelt termékekre 

nem vonatkozik.

Mammut II. 3. emelet

30% kedvezmény minden bőr-irha-szőrme 
termékünkre. Más akcióval nem vonható 

össze.

Mammut II. –1. szint

50% kedvezmény halakra, vízi növényekre.
  A kedvezmény a leértékelt termékekre 

nem vonatkozik.

Mammut I. –1 szint
Extra külső-belső csomagárból 20% kedvezmény, Prémium 
külső-belső csomagárból 25% kedvezmény, Prémium plus 

külső-belső csomagárból 30% kedvezmény, Komplett 
Autókozmetikai eljárásokra 35% kedvezmény.

Mammut I. 2. emelet

20% kedvezmény 
a szolgáltatások árából. 

Mammut II. 3. emelet

20% kedvezmény 
a szolgáltatások árából. 

Mammut II. 2. emelet
A 20% kedvezmény bármilyen halas étel + ital együttes 
vásárlása esetén érvényes. A kupon más akciókkal nem 
vonható össze. Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes. 

A kedvezmény a kasszánál kerül levonásra. Áraink forintban 
értendők. A kedvezmény készpénzre nem váltható.

Mammut II. földszint
20% kedvezmény minden teljes árú 

termékre, az akció más kedvezményekkel 
nem összevonható.

Mammut I. 0. szint
20% kedvezmény minden notebook kiegészítőre 

és tablet kiegészítőre. Táskára, tokra, egyéb 
kiegészítőre. Az akció egyéb  kedvezménnyel 

nem összevonható.

Mammut II. földszint
20% kedvezmény a megjelölt termékekre. 
Más kedvezménnyel nem vonható össze.

Mammut I. 0. szint
A kuponakció időtartama alatt minden 

termékünkre 20% kedvezményt biztosítunk. 
Más kedvezménnyel nem vonható össze. 

További részletek az üzletben.

Mammut II. 2. emelet
20%  kedvezmény a szemüvegkeretekre 
és a kontaktlencse-ápoló folyadékokra

Mammut II. 3. emelet
20% kedvezmény a teljes árú termékekre, 
amely kedvezmény más akcióval össze 

nem vonható.

Mammut I. 3. emelet 

20%  kedvezmény, amely más akciókkal 
nem összevonható.

Mammut I. 0. szint
20% kedvezmény a teljes árú termékekre. 

A kedvezmény más akcióval, 
kedvezménnyel nem vonható össze. 

Mammut I. földszint
 2+1 AKCIÓ! Válasszon hármat, fizessen kettőt az Olivia Natural saját gyártású 

természetes kozmetikumaiból, amelyből minden harmadik (a legalacsonyabb 
árú) ajándék. Az akcióban szereplő termékeink: natúr szappanok, balzsamok, 

krémdezodor és ajakbalzsamok, illetve testvajak és a fürdőkozmetikumok. 
A kedvezmény más akcióval nem összevonható. Az akció nem vonatkozik 

a kimért termékeinkre: az ápolóolajokra, illóolajokra és virágvizekre, 
illetve a natúr vajakra (shea-, illetve kakaóvajra).

Mammut I. 1. emelet
30% kedvezményt biztosítunk minden komplett 

szemüvegre. Kivétel Silhouette keretek esetében, 
annak kedvezményéről, illetve a részletekről 

tájékozódjon üzletünkben.

Mammut II. –1. szint

20% kedvezmény.
Mammut II. földszint 

20% kedvezmény minden termékre.

Mammut II. –1. szint

20% kedvezmény az Extro Italy 
férfi- és női karórák vételárából.

Mammut II. –1. szint (gyógyszertár mellett)

20% kedvezmény.
Más kedvezménnyel nem vonható össze.

Mammut II. –1. szint

50% kedvezmény a fogyasztóbérlet 
árából. Más kedvezménnyel 

nem összevonható

Mammut II. 1. emelet

20% kedvezmény minden tartozékra 
és kiegészítőre.

Mammut I. 0. szint

20% kedvezmény minden tartozékra 
és kiegészítőre.

Mammut I. földszint 

30% kedvezmény a fotókönyvekre.

Mammut II. 1. emelet 
20% kedvezmény. 

Az akció az üzletben lévő más 
kedvezményekkel nem vonható össze.

Mammut II. 0. szint
20% kedvezmény a teljes szortimentre, 
kivéve a nyári leszállításban szereplő 

termékek.

Mammut II. 3. emelet 
20% kedvezmény. A kedvezmény kizárólag a teljes 
árú Retro termékekre érvényes. A kedvezmény nem 

érvényesíthető Retro Gift Card vásárlására. 
A kedvezmény egyéb akcióval, promócióval nem 

vonható össze. Készpénzre nem váltható. 

júLius 7.
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Mammut I. földszint 
30% kedvezmény. 

Egy  kupon egy vásárlásnál használható 
fel (több ékszert is lehet vele venni), de 

más kedvezménnyel össze nem vonható!

Mammut II. 0. szint
30% kedvezmény a megjelölt termékekre, 
amely más kedvezménnyel nem vonható 

össze. 

Mammut I. 1. emelet

20% kedvezmény, amely más akcióval 
nem vonható össze.

Mammut I. 0. szint

20% kedvezmény, amely Batz, akciós 
és lábápolási termékekre nem vonatkozik és 
egyéb kedvezménnyel nem vonható össze.

Mammut I. 0. szint (SChoLL)

20% kedvezmény, amely Batz, akciós 
és lábápolási termékekre nem vonatkozik és 
egyéb kedvezménnyel nem vonható össze.

Mammut II. 1. emelet

Minden arany ékszer vásárlása mellé 
ezüst ékszert adunk ajándékba.

Mammut I. 0. szint

Minden arany ékszer vásárlása mellé 
ezüst ékszert adunk ajándékba.

Mammut I. 1. emelet
20% kedvezmény minden fehérneműre, 

hálóruhára és fürdőruhára 
(kivétel 2017-es modellek).

Mammut II. 1. emelet

50% kedvezmény.

Mammut II. 1. emelet

20% kedvezmény a megjelölt termékekre.

Mammut II. földszint 
20% kedvezmény minimum két darab teljes 

árú termék vásárlása esetén. 
Más kedvezménnyel nem összevonható.

Mammut I. –1. emelet
A kupon 20 % kedvezményre jogosít 1 db szabadon választható nem 
akciós termék árából. Más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonható 

össze. Egy vásárló egy napon maximum 4 db kupont válthat be. 
A kupon kizárólag 2016. július 7-én használható fel, kizárólag a Mammut 

Bevásárlóközpontban található SPAR üzletben. További részletek az 
áruházban. A kupon készpénzre nem váltható, értékéből készpénz nem 

adható vissza. Színes és fekete-fehér nyomtatásban is érvényes.

Mammut I. 1. emelet 

20% kedvezmény.

Mammut II. 2. emelet

25%.
Két ital esetén a 2. ital féláron (50%).

Mammut II. földszint
20% kedvezmény. A kedvezmény egyéb akcióval, 
leárazással vagy promócióval nem vonható össze. 

Nem érvényes ajándékutalvány vásárlásakor.

Mammut I. 0. szint

20% kedvezmény.

Mammut I. 1. emelet
AB Aegon biztosítások végösszegéből 20% kedvezmény, 

illetve saját szervezésű útjainkból 5% kedvezmény. Feltétele: 
nálunk foglalt utak és repülőjegyek esetében érvényesíthető 
a biztosítási kedvezmény. Az 5% pedig a kupon napokon

 foglalt saját szervezésű útjainkra érvényes! Bónusz: 
az irodánkban foglalók még egy extra utazást is nyerhetnek!

Mammut II. 2. emelet

20% kedvezmény egyes tartozékokra.

Mammut I. 0. szint

20% kedvezmény egyes tartozékokra.

Mammut I. 2. emelet

20% kedvezmény minden termékre,
kivéve a már akciós termékek.

Mammut I. földszint

40% kedvezmény minden arany ékszerre, 
20% kedvezmény minden ezüst ékszerre, 

+5% törzsvásárlói kedvezmény.

Mammut I. földszint

20% kedvezmény.

Mammut II. –1. szint
15 perc  fekvő szoláriumozás esetén 

5 ingyenes percet  biztosítunk, 
ami 33% kedvezményt  jelent. 

Más akcióval nem vonható össze.

Mammut II. 1. emelet
20% kedvezmény legalább 3 használati 
cikk vásárlása esetén. A kedvezmény más 

kedvezménnyel össze nem vonható.

Mammut II. –1. szint (gyógyszertár mellett)

20% kedvezmény.

Mammut I. földszint

20–50% kedvezmény 
a megjelölt termékekre.

Mammut I. 0. szint
20% kedvezmény minden női és férfi illatra. 

A kedvezmény minden testpermetre, Eau de toilette-re, 
Eau de Parfumre és parfümolajra vonatkozik, az ÚJ 
matricával megjelölt termékekre nem. Az akció más 

kedvezménnyel nem vonható össze. thebodyshop.hu

Mammut I. 0. szint

20% kedvezmény.

Mammut II. 3. emelet
20% kedvezmény. A kedvezmény 
a megjelölt termékekre vonatkozik, 

és más akciókkal nem vonható össze.

Mammut I. 0. szint
20% kedvezmény. A kedvezmény csak 

a teljes áras termékekre érvényes és más 
kedvezménnyel nem vonható össze, 
vásárlási utalványra nem érvényes. 

Mammut II. 2. emelet 
20% kedvezmény minden termék teljes fogyasztói árából. A kupon 
kizárólag a Mammut bevásárlóközpontban található Vision Express 
üzletben váltható be a kuponon jelzett napon felvett megrendelések 

esetén. A kupon kedvezménye más kedvezménnyel nem vonható össze. 
A beváltás további feltételeit keresse üzletünkben.

Mammut II. 2. emelet
25% kedvezmény. 

Jelenlegi Trio Max csomagunkhoz viszonyítva, 
DTV Bronze + FP240 + NonStopS + MyPrime: 

5.999 Ft, két év hűséggel.

Mammut I. 0. szint
25% kedvezmény minden Vivamax 

masszázskészülékre (masszázsülések, 
nyakmasszírozók, lábmasszírozók stb.).

Mammut I. 0. szint
20% kedvezmény minden, ízületi problémára 

használható termékünkre (elasztikus és 
mágneses szorítókra, TENS készülékre, 

fájdalomcsillapító krémekre).

Mammut I. 0. szint
20% kedvezmény minden pollenszűrős 
légtisztítóra és légmosóra, valamint a 

sóterápiás termékekre (légtisztító, sópipa).

Mammut I. 1. emelet
Colonnade Atlasz utasbiztosításokból 

20% kedvezmény és a Vista saját szervezésű, 
magyar idegenvezetős csoportos útjaiból 

10% kedvezmény.

Mammut I. 2. emelet
20%-os kedvezményt biztosítunk az összes tartozék listaárából, 

kivéve az okosórák és az akciós termékek árából. A kedvezmény 
minden, az üzletben éppen aktuálisan elérhető tartozékra vonatkozik, 
a készlet erejéig. A kedvezmény a listaárból értendő és a kedvezmény 

a tartozék-vásárlás végösszegéből kerül levonásra, más 
kedvezménnyel nem vonható össze és készpénzre nem váltható, 

utólag nem érvényesíthető.

Mammut II. földszint
20% kedvezmény. A kedvezmény egyéb akcióval, 
promócióval vagy leárazással nem vonható össze.

Nem érvényes ajándékutalvány vásárlásakor.

Mammut I. 0. szint
30% kedvezmény 1 db Ön által választott, nem 

Zöld Pontos termékre. A kedvezmény más akciókkal 
nem összevonható és a termék eredeti, nem akciós 

árából kerül levonásra. A kedvezmény egyszeri 
alkalommal, a kupon átadásával vehető igénybe.
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DIY
Az üveg új élete

A DiY koncepciók reneszán-
szukat élik. jellemzően az 
újrahasznosíthatóságra épülő 
elképzelések a legkedvelteb-
bek, olyan praktikus ötletek-
kel és dizájnnal kombinálva, 
amelyek eredményeként való-
ban használható, új tárgyak 
jöhetnek létre. 

1. Önts akrilfestéket bármilyen üveg belsejébe. Ha forgatod az üveget, a festék mindenhol szépen befedi az üvegfelületet be-
lülről. Fejjel lefelé szárítsd, így cseppmentes lesz. FEHÉR AkRiLFESTÉk 970 Ft-tól, ÜVEGEk 270 Ft-tól 2. Ha tároláshoz 
szeretnéd használni az üveget, a tetőket is lefestheted. Mi festékpasztát használtunk, a tetőket előtte lealapoztuk, így a festék-
paszta jobban megtapadt a fém, illetve műanyag kupakokon. FESTÉkPASzTA áR AZ ÜZlEtBEn 3. Decoupage technikával 
bármilyen minta felvihető az üvegre. Érdemes előtte lealapozni azt a részt, ahová a minta kerül. Ha decoupage ragasztó-
val, vagy lakkal lekened a mintát, vízállóvá válik. minTáS PAPíRok 390 Ft-tól, dECoUPAGE LAkk (100 Ml) 990 Ft-tól 
                MAMMUT i. 3. eM., A Mozi MelleTT
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GYEREKCIPŐBOLT
Kiváló minőségi gyerekcipőket  
és gyerekpapucsokat kínálunk. 

1100 modell közül választhat
15-tól 41-es méretig!

Mammut II, 3. em. híd mellett        
www.nenoshoes.hu
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Részletek: horgonytfel.rossmann.hu
A promóció időtartama: 2016. május 09. - július 30.
A kuponok a promóció időtartama alatt,  
a készlet erejéig válthatók be bármely Rossmann üzletben!

2016. augusztus 22-én új üzletünk nyílik!
Mammut II. Bevásárlóközpont, földszint

2016 | NYÁR
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