Supermarket
Keď sa v lete minulého roka zatvorili priestory nákupného centra na Triede Ludvíka
Svobodu, známeho v minulosti pod názvom Hnedák, sotva by niekto predpokladal, že už koncom októbra bude vynovený komplex slúžiť svojmu účelu. Viac než
miliónová investícia do budovy priniesla
architektonické oživenie obľúbeného miesta nákupov, aj rozšírenie predajnej plochy
o takmer 180 štvorcových metrov. Majitelia obchodného centra sa vrátili k pôvodnému názvu – Hornád.
Je prvým v rámci maloobchodnej siete
spoločnosti Labaš, kde prepojili prízemnú
časť s prvým poschodím eskalátormi. Dostupnosť všetkých poskytovaných služieb
prostredníctvom pohyblivých schodov si
pochvaľujú najmä seniori. Pre pohodlné
rodinné nákupy slúži rozšírená parkovacia
plocha, kde si môžete priviesť nákup priamo k vášmu zaparkovanému autu.
Nevyhýbame sa novinkám, ktoré našim
klientom uľahčia a zrýchlia nakupovanie.
Koncom minulého roka sme práve v obchodnom centre Hornád – ako prví na
Slovensku – rozbehli systém Joya. Občan,
ktorý sa zaregistruje do systému priamo
pri vstupnej časti do supermarketu, dosta-

ne kartičku, pomocou ktorej môže nakupovať omnoho jednoduchšie a bez zbytočného čakania pri pokladni. Po vyzdvihnutí
skenera si totiž sám skenuje kódy tovarov a
ukladá všetko priamo do vlastnej nákupnej
tašky. Skener zaznamenáva a zároveň zratúva ceny zvolených tovarov, takže kupujúci dopredu vie, koľko bude za nákup platiť.
V supermarkete Hornád pracuje tím bez-

mála päťdesiatich pracovníkov našej spoločnosti, ktorí Vám pri nákupe v ktorúkoľvek dennú hodinu ochotne pomôžu a
poradia. Tovar umiestnený v regáloch a
chladiacich boxoch každodenne kontrolujeme, aby sme zabezpečili špičkovú kvalitu. Sme hrdí na to, že sa nám darí presadzovať nielen zdravú výživu – jedinečnou
ponukou Bio produktov, ale tiež výrobky od

slovenských výrobcov aj priamo z fariem.
Každodenne zabezpečujeme kvalitné a
čerstvé mäso a mäsové výrobky, naši stabilní návštevníci si pochvaľujú tiež chutný
chlieb a pečivo. Dizajnovo veľmi atraktívnou je vinotéka pripomínajúca oblúkovitou
klenbou vinnú pivnicu. Na regáloch v tejto
časti supermarketu nájdete bohatý výber
vín a rozličných destilátov.

KAŽDÝ DEŇ ROBÍME MAXIMUM PRE VAŠU SPOKOJNOSŤ.

Supermarket Fresh v nákupnom centre Hornád je otvorený
každý deň od 7.00–21.00 hodiny. Každý týždeň ponúkame
zákazníkom atraktívne akcie so zľavami na jednotlivé tovary.
Viac informácií
Pri nákupe môžete využiť Lyoness kartu, alebo získať 1%
nájdete na
zľavu z nákupu po preukázaní Mestskej karty Košice.
www.freshobchod.sk
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viazaním kytíc a výberom najkrajších kvetov priamo
z holandska sa zaoberáme už od roku 1990.
dnes, po viac ako 24 rokoch usilovnej práce a zlepšovania sa,
je väčšina našich floristov vyškolená prestížnou holandskou
školou holland flower council.

len u nás nájdete pestrý výber dennej tlače
a časopisov rozmanitého zamerania,
ponuku tabaku a tabakových výrobkov.
l.a.press funguje tiež ako zberňa tiketov,
vyskúšajte svoje šťastné tipy.
predávame aj cestovné lístky

Pondelok–Nedeľa
7:00–21:00

www.freshobchod.sk

ponúkame vám:
gratulačné kytice • svadobné kytice
výzdobu interiéru • smútočné kytice a vence
črepníkové kvety • aranžmány umelých
a živých kvetov • donášku kvetov
Pondelok–Nedeľa
8:00–20:00

www.kvetygaromi.sk

www.slsp.sk sporotel 0850 111 888

CUPIKA

cukráreň • pizzeria • kaviareň

na 1. poschodí obchodného centra hornád – pri eskalátoroch

denne lahodné čerstvé pochúťky
zákusky a torty • šalátové misy • chlebíčky
objednajte si u nás na slávnostnú príležitosť.
pečieme zákusky pre diabetikov.
v ponuke aj bezlepková pizza.
donáška – pizza i zákusky
Pondelok–Nedeľa
7:00–20:30

www.ilas.sk
www.cypriansladkysvet.sk

Môj osobný účet?
Výhodný súčet.
A s kým bankujete vy?

Využívajte váš osobný účet naplno.
Získajte odmenu za platby kartou, lepšie úroky na sporení a nižšie splátky úverov.

Navštívte našu pobočku
v OC Hornád,
Trieda L. Svobodu
040 22 Košice.
Sme tu pre vás v pondelok
až piatok od 9.00 do 17.00 hod.

šenkovna
pub
krušovický královský pivovar

rýchločistiareň prima

k výbornému pivu podávame teplé jedlá podľa dennej ponuky,
pizzu, minútky. špecialita podniku – chutná huspenina.
možnosť platby stravnými lístkami.

na tomto mieste – v obchodnom centre hornád –
vám slúžime už 15 rokov.
kvalitou a rýchlosťou poskytovaných služieb
sa aj naďalej usilujeme o vašu priazeň.
gazdinky, zjednodušte si u nás žehlenie posteľnej bielizne
dofarbujeme kožuchy, oživujeme farbu kožených výrobkov
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samostatná miestnosť pre oslavy a akcie v uzavretej
spoločnosti. futbalové a hokejové prenosy v skvelej
atmosfére pubu, každá sobota – 20:00 – koncerty známych
interpretov, súťaže o atraktívne ceny.
Pondelok–Štvrtok
11:00–23:00
Piatok–Sobota
11:00–02:00
Nedeľa
13:00–22:00
www.senkovnapub.sk
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Pondelok–Piatok
8:00–18:30

Sobota
8:00–13:00

v rýchločistiarni prima ponúkame aj:
• výrobu kľúčov
• kopírovanie

veterinárna
ambulancia
v drogérii zlatá rybka nájdete pestrý sortiment
drogistického tovaru a kozmetiky.

Pondelok–Piatok
9:00–17:00
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www.zlatarybka.com

0905 299 487
na objednávku
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špičková dekoratívna kozmetika.
jedinečné darčeky pre pocit čistoty i luxusu.
dovoz tovaru v rámci košíc zdarma.
Pondelok–Piatok
8:00–18:30

Pondelok–Piatok
9:00–19:00
Sobota
9:00–16:00

0911 806 430
shops-kosice@textilehouse.sk

xamis

každá správna gazdinka vie,
že z domácich potrieb xamis,
si hotové poklady pre svoju
domácnosť odnesie.
smalt i panvice, od výmyslu sveta
varešky, strúhadlá
a potrebných vecí tisíce.

Pondelok–Piatok
9:00–18:00

Sobota
9:00–12:00

pekáreň ag-2
vyrábame celý sortiment pekárenských
výrobkov: chlieb, pečivo – biele i viaczrnné,
rôzne druhy jemného pečiva.

w
www.pss.sk

našimi odberateľmi sú obchodné reťazce,
ale aj reštaurácie, školy a liečebne.
prijímame ďalšie objednávky.

lekáreň lingov
055 / 671 18 37
lingov@slovanet.sk
Pondelok–Piatok
9:00–17:30

textil oliva
pestrá ponuka kníh pre deti a dospelých
textil oliva ponúka detské, pánske
a dámske oblečenie od slovenských výrobcov a tovar
dovezený z krajín európskej únie.
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do pozornosti budúcim mamičkám:
u nás kúpite vo veľmi výhodných cenových reláciách kompletnú
výbavičku pre novorodenca aj s postieľkou a vaničkou, ortopedické
nohavičky a všetko potrebné pre pohodlie vášho bábätka.

v ponuke aj kvalitné bavlnené posteľné súpravy.
sortiment dopĺňajú elegantné dámske pulóvriky a blúzky.

Pondelok–Piatok
9:00–18:00

Sobota
9:00–13:00
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Pondelok–Piatok
9:00–17:00
Sobota
9:00–12:00

knihyandrea@gmail.com
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