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Értékelem a cikket!      

Árkád, Family Center, Plaza – hol találunk akciós
ajándékot?

Győr – Végigjártuk a megyeszékhely három legnagyobb bevásárlóközpontját, s
tuti akciós karácsonyi ajándékokra vadásztunk. Ha valakinek még nincs
elképzelése, mit tegyen a fa alá, nálunk olcsó ötletek közül válogathat kedvére.

A címben szereplő kissé idétlen kérdésünket rögtön
meg is válaszolnánk: természetesen mindenhol.

Olyan időket élünk ugyanis, amikor nem egészen
három héttel Jézuska előtt két bevásárlóközpontban
is felfedeztünk 20 ezer forintos vásárlás esetén 50
százalékos kedvezményt.

Vagyis ha valaki 20 ezer forintos kabátot meg tud venni, akkor idén "csak" 10 ezer
forintot kell otthagyni a kasszánál.
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Hétvégi programok »

2011. MÁJUS

Paint Rocket festékszóró – Gyors és

cseppmentes festés, spóroljon időt, pénzt

és energiát

Kifehérítenék a szervizeket és az

autóértékesítést

Az állandó magyarországi lakhellyel

rendelkezők nem járhatnának külföldi

rendszámú autóval - ellenőriznék a fekete

javítást.

Livariz – Sikeres harc  a visszerek ellen!

> Hogyan hirdethetek itt?

NYITÓ HÍREK KÖZÖSSÉG PROGRAMOK ISTEN HOZTA! KIKAPCS SZÉPEK SZÉPE APRÓ ADATTÁR VÁSÁRLÁS ÜGYFÉLKAPU
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No de, ne siessünk ennyire előre, menjünk szép sorba végig Győr legnagyobb
bevásárlóközpontjain.

Family Center, az újdonság erejével ható

A 83-as főút már-már üzletdzsungelébe integrálódott új központ több jó kis boltot
foglal magába. (Igaz, a hosszú soron azért még akad egy-két kiadóhely.)

A legmegérősebb ajánlatot egy textildiszkontban láttuk: itt 2300 forintért
vesztegetnek kabátot, de kapni pulóvert is 1500-ért.

Egy cipőboltban megpillantottunk 5690 forintos, egészen tetszetős női csizmát – már
amennyire ezt férfiszemmel meg tudjuk állapítani, persze – egy másikban minőségi
sportcipőt 7990-ért. Utóbbi eredeti árából kereken 10 ezret engednek most el.

Győr első bevásárlóközpontja

Ha már a Family Centernél előbb a sportcipőknél hagytuk abba, kezdjük a Plazában is
ezekkel a lábbelikkel.

Itt is kapni 4-6 vagy akár 8 ezer forintos engedménnyel futó- vagy teremcipőket. Más
kérdés, hogy az itt látott cipők többsége így is 10 ezer forint felett ragadt.

A Plazában egy-két ruha- és szabadidőboltban észrevettünk 20 ezres felezést, mint
ahogy ékszerkollekciót is húsz százalékos kedvezménnyel.

A műszaki cikkek terén annyira nem voltunk meghalva a kínálattól, de azért
szemezgettünk 49 ezer forintért vesztegetett, kis képernyős LCD-tévével, illetve
szinte fillérre pontosan ugyanannyi pénzért kínált mosógéppel.

Árkád, a legnagyobb "mamut" Győrben

A megyeszékhely legnagyobb bevásárlóközpontjában tucatával lehet vásárolni 30 ezer
forint alatt 8 megapixeles digitális fényképezőgépet.

Az utóbbi esztendők egyik nagy slágere, a műholdas navigációs rendszer már 50 ezer
forint alatt is kapható.

Az Árkádban főként a cipők akciósak; bőrcipők például 25 százalék kedvezménnyel
kerülhetnek a fa alá.

Érdekesség, hogy az Árkádban egyelőre nem bökte ki a szemünket sok-sok árleszállítós
plakát vagy molinó.

Lehet, hogy mi emlékszünk rosszul, de a nyári kánikulában sokkal több akciót kínáltak
az Árkád üzletei. No majd januárban...

Nem huncutkodnak a 80 százalékos akciókkal?

Az egész évben lassan nonstoppá váló akciók láttán az
emberben felvetődik: nem huncutkodnak a
kereskedők a sok százalékos táblával?

"Sajnos, sok esetben az akciós terméken nem
egyértelmű, hogy pontosan mennyibe is kerül.
Gyakran az eladók sem tudják, hogy nem az akció
százalékértékét kell feltüntetni, hanem a kifizetendő
összeget" – nyilatkozta Pőczéné Sáhó Márta, a
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség munkatársa.

"A másik hiba, hogy sokszor nem tűntetik fel
egyértelműen, mennyibe kerülnek az árucikkek. Holott
a termékeket minden esetben be kell árazni" – folytatta
Pőczéné Sáhó Márta.

Azt is fontos megjegyezni, hogy az akciós terméket
minden esetben el kell különíteni, nehogy a vásárlók

Hotel Imperial
Gyógyszálló
Kiskőrös

Hotel Venus
Zalakaros

Szállásajánlatunk a Balaton környékéről

HIRDETÉS

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖRKÉP

Mennyi pénzért lehet fürdeni, strandolni Győrben és
környékén?

Csak a Nyugat-Dunántúlon nem fenyeget jégeső

Sikeres volt az önkéntes hulladékgyűjtési akció Győr-
Moson-Sopron megyében

Kapósak lehetnek a kiskertek

Immunerősítőt keres? Vásároljon 1000 mg-s C Vitamint 1400Ft

helyett 399 Ft-ért!

Friss, Győr-Moson-Sopron megyei állások

HorgÁSZok ÁSZa - Küldje be, legyen a rekorderünk!

Iskola? Háziorvos? Hivatal? A teljes Győr-Moson-Sopron megye!

Kiadó szállása van? Szeretné nálunk hirdetni? Kattintson ide!

Stabilizálódó, élénkülő növekedés a Rábánál

Vásárlás

Keresés...

5%
Vavyan Fable

Habospite
2.695 helyett
2.560 Ft

5%
Ugron Zsolna

Úrilányok...
3.499 helyett
3.324 Ft

GYŐR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÖSSÉGI KLUBJAI

Abda  Börcs  Nyúl  Enese  Mezőörs  Győr
Győrasszonyfa  Győrladamér Győrsövényház
Győrújbarát  Écs  Pannonhalma  Tényő
Gönyű  Tét  Ikrény  Ravazd

Az összes klub >>

AUTOPRO.HU - Autós szaklap
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A rovat legfrissebb cikkei

Két autó frontálisan ütközött a

83-ason - galéria

Új kutató és oktató laboratóriumokat mutatnak be Győrött

A SZE építész hallgatói ˝birtokba veszik˝ Győrt

A nyitóoldal témái

Két autó frontálisan ütközött a

83-ason - galéria

Mennyi pénzért lehet fürdeni, strandolni Győrben és

környékén?

Kétszázhúszmilliós körforgalom Nyúlon

Mazda6 már 5 999 900 Ft-
tól!
A tradicionális japán kard a

szakértelem szimbóluma. Egy

szamuráj, a kardot tartva, meg

tudja mondani, hogy az milyen

minőségű. Ehhez hasonlóan, az

autóba beülve, a vezető is a

minőséget kívánja érezni.

Livariz – Sikeres harc a
visszerek ellen!

összekeverjék a többivel. Amennyiben az adott
üzletben tábla jelzi, miszerint több áru akciós, akkor ki
kell jelölni, hogy mely sornál kezdődik, s meddig tart a
leárazás. Ha a butikban ezeket a feltételeket
elmulasztják, a boltosok súlyos büntetésre
számíthatnak.

Pőczéné Sáhó Márta szerint minden évben
előfordulnak kisebb-nagyobb szabálytalanságok,
hiányosságok, amiket elkerülni nem lehet.
Mindenesetre az fejlődésnek mondható, hogy az
utóbbi időben kirívó eset nem történt.

Ossza meg ismerőseivel!

Az első ABS-szel és légzsákkal
szerelt autók a Csillagtúrán

Ma már elengedhetetlenek az
autókban az olyan …

Hétnapos munkahét, három
műszak: csúcsra jár a
ContiTech

Rekord dolgozói létszám és 2010-es
árbevétel …

GYŐR ÉS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE NÉVTÁRA

Balogh József  Bárány István

Borkai Zsolt  Eredics Imre
Gergely Zoltán  Horváth László  Kalmár Ákos

Kara Ákos  Kovács Barnabás  Kun András
Molnár Csaba  Nagy Csaba  Németh Zoltán
Ottófi Rudolf  Szakács Imre

A teljes névtár >>

PCWORLD.HU

Folyamatos lejtmenetben a Telenor

Android: rootolt eszközön nincs filmkölcsönzés

Megújult a mobilos Google Maps

A ROVAT LEGFRISSEBB CIKKEI

Új kutató és oktató laboratóriumokat mutatnak be
Győrött

A SZE építész hallgatói ˝birtokba veszik˝ Győrt

Két autó frontálisan ütközött a 83-ason - galéria

Balesetveszélyes akna a győri Árpád út és Kiss János
utca sarkánál

Patkánymérges szalámit dobtak a kutyának

Gyászoló győri férj - 47 ezer forint öröklési illetéket
kellene fizetnie a totálkáros roncsért

Átadták a labort a megyei kórházban

Kétszázhúszmilliós körforgalom Nyúlon

Erősen fékezett a busz Győrben, négy utas megsérült

Bontják a kockaköveket a Móricz Zsigmond rakparton

A NYITÓOLDAL TÉMÁI

Két autó frontálisan ütközött a 83-ason - galéria

Mennyi pénzért lehet fürdeni, strandolni Győrben és
környékén?

Kétszázhúszmilliós körforgalom Nyúlon

Erősen fékezett a busz Győrben, négy utas megsérült

Ideiglenesen visszaállítják a határellenőrzést a magyar-
osztrák határon

Szankcionálnák a kilométerórák visszaállítását

Gyászoló győri férj - 47 ezer forint öröklési illetéket
kellene fizetnie a totálkáros roncsért

Balesetveszélyes akna a győri Árpád út és Kiss János
utca sarkánál

Átadták a labort a megyei kórházban

Az ellenzék szerint a szlovák nyelv ellen irányul a
kisebbségi nyelvtörvény

HIRDETÉS

HIRDETÉS

HIRDETÉS Szeretne itt hirdetni?

felhasználói szabályzat

Hozzászólok a cikkhez

Mi tekintettel vagyunk a személyiségi jogokra, elutasítjuk a gyűlöletkeltést és az uszítást. Kérjük, tegyen így Ön is,

hiszen a hozzászólást saját felelősségére írja! Ön a(z) 81.183.255.150 IP címről szól hozzá.

elküldöm

Hozzászólás írásához be kell jelentkezni!

Kérem, jelentkezzen be vagy regisztráljon!

5. elemér 2008.12.10. 08:45

Ki vásárol digitális fényképezögépet vagy műholdas navigációs rendszert a bevásárlóközpontban ?
Ilyesmit fele áron, söt annál olcsóban árulnak a net-n. Nemkell se adót se postát fizetni az USA-ban és házhoz
szállit ják. Aki ezt Mo.-n ajándékban kapja az szintén nem fizet adót.

4. matriné 2008.12.09. 18:09

Akciós ajándékot? Miért kellene az ajándéknak még akciósnak is lenni? Hisz az ajándék ingyen van!
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HÍREK

Győr

Sopron

Mosonmagyaróvár

Rábaköz

Csallóköz

Balaton

Belföld

Külföld

Sport

Gazdaság

Traccsparty

Tudósító

Bulvár

INTERAKTÍV

Kluboldalak

Video

Blog

Tudósító

Kvíz

Flash játékok

Könyvmoly

Fórum

Zenekarok

Kifestők

Szavazás

Képszavazós kampányok

Kvíz

KÉPGALÉRIÁK

Fotókereső

A nap szépe

Bulifotók

Babafotók

Esküvői képek

Szin5

MMS

Képeslapok

Fotópályázat

Képpoénok

Sport képekben

Pekingi Olimpia

Ballagás

KERES-KÍNÁL

Állás

Ingatlan

Jármű

Gyászközlemények

Apró

Szálláskereső

Étel-ital kereső

Programkereső

Keres-kínál

Oktatás

Szolgáltatás

Vállalkozás

Családi

ARCHÍVUM

Cikk keresés

Fotóarchívum

Videóarchívum

Ki kicsoda

Kifestő

Klubhírek

Karikatúra

Flash játékok

Kvíz

Fórum

Háziorvos

Bölcsődék

Gyógyszertár

Vízteres, pellet és
fatüzelésű PELCOM
kandallók és
kazánok!

Állást keres? Nem
tudja mitévő
legyen? Kattintson
ide!

ˆaz oldal tetejéreˆ

hirdetés
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3. Nooormális? 2008.12.09. 17:30

Kedves Szeghalmi Balázs!

A Kisalföld-nél nincsen lektor?
Ez a "cikk" (iromány) ugyanis borzalmas. (legmegérősebb; nem voltunk meghalva a kínálattól)
Remélem Ön nem újságíró, vagy csak "megérősen" kapott akciós fogalmazásgátlót? :)

2. IhászKároly 2008.12.09. 17:26

A méreg drága holmikon áthúzzák a régi árat, kint a tábla hogy "total sale meg eksön" és máris viszik mint a
cukrot! Hogy mennyire jártunk jól azt nem tudni! Ugyanis az elvtársak szétverték a gyártó,nagyker,kisker
vonalat,innen kezdve minden relativ.

1. kisördög 2008.12.09. 12:52

valszinüleg januárban lesz"ákció": ) elöbb nem hiszem ,most keményen fizetni kell az ajándékokért: ))
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