
Unohtuiko 
jotakin? 
Onneksi naapuri on lähellä 
ja täynnä kivoja tarjouksia!

Joulunavausjuhlaa kahdelle päivälle, tarjouksia kahdelle viikolle ja 
lämmintä fiilistelyä koko loppuvuodelle! Tarjoukset ovat voimassa 22.11-5.12.



Lämmin tervehdys 
Hertsistä

Olemme jo pitkään odottaneet, että saisimme kut-
sua teidät kaikki meille kylään. Hertsi on täynnä pal-
velevia liikkeitä ja iloista henkilökuntaa. Toivomme, 
että voimme osaltamme helpottaa joulun valmiste-
lujanne ja jokapäiväistä arjen pyörittämistä. Meille 
Hertsiin pääsee helposti esimerkiksi metrolla, bus-
silla, pyörällä ja kävellen – sekä tietysti omalla autol-
la lämpimään pysäköintihalliin! Tarjoamme kaikille 
2 h ilmaista pysäköintiaikaa. Liittymällä kanta-asi-
akkaaksi nettisivuillamme, saatte yhteensä 3 h il-
maista pysäköintiaikaa. Hertsistä löytyy myös 100 
liityntäpysäköintipaikkaa, jotka ovat käytettävissä 
klo 5–24.

Uutta Hertsissä
Joulun ajan meillä palvelee kattavien palveluidem-
me lisäksi myös ihanat Finlayson pop-up ja Marja 
Kurki pop-up. Joulukiireitä helpottaa Postin nou-
topiste Prisman infoa vastapäätä. Kaikki joulun 
ajan pop-up -myymälät palvelevat Prisma-tasolla. 
Hertsissä avaa vuodenvaihteen jälkeen myös täysin 
uusi liike, RF Market. Uusi liike mahdollistaa upean 
makumatkan Aasiaan tarjoamalla kattavat aasialai-

set ruoka- ja elintarvikkeet. RF Market avaa oven-
sa Tokmannia vastapäätä katutasolla. Seuraathan 
aktiivisesti Hertsin kanavia, jotta saat tietää ensim-
mäisten joukossa kaikki tärkeät uutiset ja kiinnosta-
vimmat uutuudet!

Kuuntelemme asiakkaita
Hertsin avauksen jälkeen saimme paljon palautet-
ta opastuksista – erityisesti, koska pandemiatilanne 
vaikutti sähköisten karttojen vähäiseen käyttöön 
kosketusnäytöillä. Tämän vuoksi teimme nopeas-
ti useita väliaikaisia helpotuksia asiakkaitamme 
varten. Tänä vuonna Hertsissä toteutettiin kattava 
opasteuudistus, joka on nyt valmis. Toivomme, että 
asiointi Hertsissä on jatkossakin huoletonta ja entis-
tä helpompaa.

Olemme täällä asiakkaitamme varten ja haluamme 
mielellämme kuulla teiltä palautetta. Hertsissä on jo 
toteutettu useita asiakastoiveita, kuten esimerkiksi 
lukolliset säilytyslokerot, syöttötuoli lastenhoito-
huoneeseen ja kaikkia ilahduttavat taide- ja valoku-
vanäyttelyt. Ollaan yhteyksissä jatkossakin!



Hertsin joulunavaus
26.–27.11.

Hanna Feodorov,
Kauppakeskuspäällikkö

#1 Muista rentoutua
Pidä tauko joulutohinasta Hertsin kahviloissa ja ra-
vintoloissa herkutellen tai hengähdä hetkeksi kam-
paajan tai parturin tuoliin. Myös kirjasto on oivalli-
nen taukopaikka hyvän kirjan tai lehden äärellä.

5 VINKKIÄ RENTOON JA  
TUNNELMALLISEEN JOULUUN

#2 Somista kotisi jouluun
Herttoniemen Kukasta löydät upeat jouluasetel-
mat ja kimput kotia kaunistamaan ja ilahdutta-
maan. Myös erilaiset kynttilät ovat osa tunnelmal-
lista joulua. Muista kuitenkin huomioida perheen 
lemmikit ostamalla turvallisia led-kynttilöitä.

#3 Helpota arkea
Osta valmiit jouluruoat Prismasta tai tilaa lem-
piherkkusi Hertsin monipuolisista ravintoloista. 
Muistathan, että Prisman ostokset voit tehdä 
myös kotisohvalta käsin ja noutaa P1 pysäköin-
tihallin noutopisteeltä. Herkulliset leivonnaiset ja 
kakut tilaat esimerkiksi Cafe NOI’sta tai Ponzusta 
(entinen Melissa Konditoria).

#4 Ilahduta ystäviä ja lähimmäisiä
Hertsissä voit lähettää kirjeet ja paketit ympäri 
Suomen – jopa ympäri maailman. Meiltä löytyy 
Postin automaatit ja kirjepostilaatikko, paketti-
piste, Budbee ja joulun ajan myös Postin pop-up 
-noutopiste.

#5 Tee jotain ihan muuta
Jos et juhli joulua ollenkaan, niin voit vaikka 
treenata Hertsin kuntosaleilla Elixiassa tai Fit-
ness24Sevenissä – jälkimmäisessä jopa läpi vuo-
rokauden. Nappaa samalla mieleiset herkut mu-
kaan Hertsin kattavasta valikoimasta tai nauti Fat 
Lizardin Fat Christmas Brunch, joka itse asiassa 
ei sisällä yhtään perinteistä jouluruokaa.
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17:30 & 19

16–20

Perjantai 26.11.2021 klo 16–20

Tapahtuman avaus

Kitaristi-laulaja Jone Ullakko

Suomen Urheiluhierojaopiston 
piste auki coworking-tilassa

Lisäksi yllätyskassien jakoa ja 
arvonta

Juontaja pe–la Ella Tarvonen

11:30
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13–15

 
13, 14, & 
14:45 

Lauantai 27.11.2021 klo 11–15

Kauneimmat joululaulut, 
Herttoniemen Seurakunta

Joulushow, Joulupukki, 
Mestaritonttu ja Kale Kalkkuna 

Joulupukki ja mestaritonttu 
jäävät lasten kuvattavaksi lavalle.
Kuvaus kestää sen verran, että 
kaikki ovat saaneet otettua 
kuvat.

Glitternistit maalavat lapsille 
jouluaiheisia kasvomaalauksia  
ja glitterkuvioita

Kirjasto ja nuorisopalvelut 
tarjoavat glögiä ja pipareita 
olotilassa

Kauneimmat joululaulut, 
Herttoniemen Seurakunta

Lisäksi yllätyskassien jakoa ja 
arvonta



Tarjoukset voimassa  22.11.–5.12.2021

69€

Norm. 104 €–114 €

Makkaraperunat ja 0,5 
litran limu yhteishintaan 
10 euroa 

Lounas Poke Bowl
Eri Poke Bowl -annokset 
tarjoushinnalla (Ma-Pe klo 11–14)

iPhone huoltotarjous
iPhone 7/8 näytönvaihto + 
panssarilasi asennettuna 69€.
Normaalihinta 104–114€. 

10€

Norm. 12.90 €–14.90€  

€

Buffet kahdelle hengelle 
Tarjolla 17 ruokalajia sekä hanalimut.

16 €
90

Norm. 21,80 €

Norm. 14 €

10 €
90
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Norm. 14,10 €

Spacehub 30 min. 0 € 
Spacehub on yksityinen työ- 
ja tapaamistila, jonka saat 
käyttöösi kännykällä Spacehub 
-mobiilisovelluksen avulla. 

Koodilla HERTSI5 saat Spacehubin
käyttöösi 30 minuutiksi maksutta. 

Norm. 30 min. 5 €

Fafa´s meze ja juoma 
0,33 l
Tarjous sisältää Fafa’s meze 
-annoksen ja valitsemanne juoman 
(Coca-Cola, Coca-Cola Zero tai 
Fanta)

12 €
50 0€



Tarjoukset voimassa  22.11.–5.12.2021

1 kk ilmaista treeniaikaa ja 
liittymismaksu 0 € 12 kk 
jäsenyyksiin
12 kk jäsenyyden norm. kokonaishinta 
vaihtelee EUR 586,80 ja EUR 1.106,60 
välillä riippuen sopimuksesta.  
12 kk sopimusaika alkaa  
veloituksettoman jakson jälkeen. 

€0€
Liittymismaksu

Kaikki normihintaiset 
tuotteet -20%
(Kevin Murphy, No Nothing, 
Ekopharma, Four Reasons, Color 
Mask...) Ei koske K-18 peptidiä.

€-20%

10x15 cm kuvamagneetti
omasta kuvasta 
Hieno magneetti vaikkapa 
jääkaapin oveen!

3€

99€

Norm. 149 €

Renkaiden vaihto ja 
säilytys 99 €
Puh. 041 536 0022

Norm. 5,90 €



ANNA LAHJAKSI HYVÄÄ MIELTÄ 

Vinkit vastuullisiin 
joululahjoihin

Joulu on ihanaa rauhoittumisen aikaa 
– tunnel mallisia iltoja ja yhdessäoloa 
rakkaiden ihmisten kanssa kesken 
vuoden pimeintä jaksoa. Paras lah-
ja ilahduttaa sekä lahjan saajaa, sen 
tekijää että ympäristöä. Me Hertsis-
sä haluamme auttaa jakamaan iloa 
ja hyvää mieltä, joten keräsimme yh-
teen muutaman helpon vinkin, joiden 
avulla teet vastuullisempia valintoja 
joululahjaostoksilla. 

Aloita miettiminen siitä, haluatko muistaa läheis-
täsi jollain käsinkosketeltavalla tuotteella vai ai-
neettomalla lahjalla? Vastuullinen lahja voi hyvin 
olla kumpi vain – pääasia on, että se on valittu juu-
ri saajalleen sopivaksi. Tuotelahja on hyvä valinta 
silloin, kun tunnet vastaanottajan maun tai tiedät, 
että lahja on taatusti mieluinen. Silloin vältyt hu-
tiostoksilta, eikä lahjan vastaanottaja joudu pulaan 
ylimääräisen tavaran kanssa. Lahjakortti on myös 
aina varma valinta, jolloin lahjan saaja saa itse 
hankkia itselleen jotain mukavaa. Käyttökelpoinen 
lahja, kuten esimerkiksi ruokakori, jonne 
on sujautettu aitoja käsintehtyjä leivon-
naisia Cafe Noista tai Ponzusta ja suk-
laata tai muita herkkuja Prisman vali-
koimasta, on toivottu lahja kodissa kuin 
kodissa. Vielä parempi, jos itse korikin 
on valittu niin, että sille on jatkokäyttöä 
tulevaisuudessa vaikkapa marjametsässä. 
Muistathan, että ostoksillasi on merkitystä 
myös muillekin kuin lahjan saajalle ja sinul-
le. Kun lahjaostokset tekee lähellä, saa jou-
lumieltä levitettyä oman perheen lisäksi myös 
paikallisille yrityksille!

Aineeton lahja voi puolestaan olla hyvä valin-
ta siinä tapauksessa, että et tunne vastaanot-
tajan mieltymyksiä tai jos lahjan saajalla on jo 
kaikkea. Hemmottelulahjakortti on ihastuttava 
lahja, joka lupaa sen saajalle hyvää oloa ja ren-
toa mieltä. Voit miettiä pitäisikö läheisesti vaik-
kapa kampaamokäynnistä Hiusneidolla tai Hius-
fashion Hertsin keitaalla, parran muotoilusta  
M Roomilla tai manikyyrihetkestä La Chicalla tai 
Queen Nailsilla? Liikunnalliselle läheiselle mieleinen 
lahja voi olla Elixi an tai Fitness24Sevenin jäsenyys 
tai olemassa olevan jäsenyyden pidentäminen. 
Voit myös itse lupautua mukaan salika-
veriksi. Kulinaristi ilahtuu, jos lah-
japaketista paljastuu illallinen 
suosikkiravintolassanne. Laa-
tuajan viettäminen yhdes-
sä hyvän ruuan äärellä on 
mukava pysähtyminen 
kiireisen arjen keskellä.



ESITTELYSSÄ

Kidia & Anu Mäkinen
Mitä Kidialle kuuluu? 
Vuosi Kidialla on sujunut todella vauhdikkaasti. 
Olemme tavoittaneet valtavan määrän kierrättä-
misestä kiinnostuneita perheitä. Suuren suosion 
ansiosta avaamme heti ensi vuonna kaksi uutta  
Ki dian myymälää, joten tekemistä riittää. Hertsissä 
jatkamme tuttuun tapaan, ja meillä voi ensi vuon-
nakin ostaa ja myydä helposti lastenvaatteet, lelut 
ja muut tarvikkeet.

Parhaat vinkkisi kaamosajan 
väsymyksen selättämiseen?
Nautin pyöräilystä talvellakin ja hyödynnän tehok-
kaasti pimeänä vuodenaikana päivän valoisat tun-
nit. Lyhyessäkin ajassa ehtii tankata virtaa aurin-
gosta, jos se vähänkin pilkahtaa esiin.

Ponzu & 
Maria Guzenko

Mitä kuuluu?
Melissa Konditorialla on ollut mielenkiintoinen muu-
tosten vuosi, johon pandemia toi omat haasteensa. 
Halusimme jatkaa kokonaan uudistetulla konseptil-
la ja keskittyä ruokaan – pian löydät meidät Hertsis-
tä nimellä Ponzu. Uudessa ravintolassa tarjoamme 
omaa lempiruokaani: ihanan värikkäitä ja herkullisia 
poke-bowleja eri proteiinivaihtoehdoilla. 

Parhaat vinkkisi kaamosajan 
väsymyksen selättämiseen?
Talveen lämmintä tunnelmaa tuovat mausteiset lei-
vonnaiset, kuten kanelilla ja inkiväärillä maustettu 
porkkanakakku. Kakun kylkeen valitsen chai-latten, 
joka on täydellisen lämmittävä talvijuoma ja takuu-
varma kotoisan tunnelman luoja.



Kidia Second hand on viihtyisä 
ja siisti lastenvaatteiden second 
hand -myymälä, josta löydät 
helposti käytettyjä lastenvaatteita 
ja muita tarpeellisia tarvikkeita 
lapsiperheen arkeen.

Peten Suutari tarjoaa laadukkaita 
tuotteita ja palveluja ystävällisellä 
asenteella. Haluamme omilla 
valinnoillamme olla mukana 
tukemassa kestävää kulutusta.

Melissa Konditoria muuttaa 
nimensä Ponzuksi, mistä löydät 
herkulliset Poke Bowlit ja 
leivonnaiset.

Peten suutari
& Petri Lehtelä

Mitä kuuluu?
Olemme huomanneet ilahduttavan muutoksen ih-
misten kulutuskäyttäytymisessä – moni on alkanut 
miettimään ekologisemmin ja etenkin nuoret ovat 
entistä kiinnostuneempia korjauttamaan kenkiä ja 
vaatteita uuden ostamisen sijaan. Nyt onkin hyvä 
hetki laitattaa talvikengät kuntoon ja teroituttaa 
luistimet sopivia kelejä odotellessa. Meillä on myös 
oma verkkokauppa osoitteessa petensuutari.fi,  
josta löydät muun muassa laadukkaita kenkien hoi-
totuotteita.

Parhaat vinkkisi joulunaikaan?
Joulu tarjoaa hyvän hetken kaappien läpikäyntiin 
ja odottavien asioiden hoitamiseen, ties vaikka 
löytäisit uudestaan vanhat lempikenkäsi, jotka kai-
paavat huoltoa, tai ehkä ehdit vihdoin teetättää 
sen uuden vara-avaimen kadonneen tilalle. Lahja-
kortti suutarille on myös oiva, vastuullinen lahja 
pukinkonttiin.



Tarjoukset voimassa  22.11.–5.12.2021

Nutrima -kuivaruoka koirille
Esim. 2 kg 15,19–18,39 € 
(7,60–9,20 €/kg), 
 
Norm. 18,99–22,99 € 
(9,50–11,50 €/kg)

Uurna veloituksetta 
hautauspalvelupaketteihin
Tarjous on voimassa 22.11.–31.12.2021. 
Uurnan arvo 200–300 €.

0€ -20%

Norm. 5,70 €

Kahvi ja korvapuusti

€4 €
90

Joulun ihana amaryllis 
1 kpl 15 €
2 kpl 25 €
 
Viherkasveja -30 %

15€
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Joululounas, joka ei  
sisällä jouluruokaa?

Varaa pöytäsi  
ravintolafatlizard.fi  

p. 020 155 1050

FAT XMAS Buffet  
5.-23.12.

Joka päivä klo 12 - 15

58 €/hlö

Appetizers 

Siianmätiä & smetanaa (L,G)
Lämminsavustettua merilohta & Rhode Island-
kastiketta (L,G)
Savustettuja muikkuja & marinoitua punasipulia (M,G)
Sokerisuolattua lohta, seesaminsiemeniä &  
ponzu-kastiketta (M,G)
Jäämeren katkarapuja ‘skagen’ & piparjuurta (L,G)
Black Tiger -rapuja & kurkkusalsaa  (M,G)
Kokonaisia katkarapuja & aiolia (L,G) 
Keitettyä Siikli-perunaa, tilliä & voisulaa (L,G)
Savustettua ankanrintaa & viikunaa (M,G)
Kuorrutettua kinkkua & Fat ‘L’ sinappia (L,G)
Paahdettua myskikurpitsaa, suppilovahveroita & 
fetajuustoa (VL,G)
Caesarsalaattia & parmesaania (L,G)
Vihersalaattia & sitruunavinegrettiä (VE,G)
Levain -leipää, Maalahden -limppua &  
vaahdotettua voita (L)

From Charcoal Grill & Wood Fired Oven 

Paahdettua merilohta & Beurre Blanc -kastiketta (L,G) 
Puuhiilillä grillattua härän sisäfileetä & konjakki-
kermakastiketta (L,G) 
Kotimaisia makkaroita & pikkelöityä kaalia (L,G) 
Rosmariiniperunaa & paahdettuja kirsikkatomaatteja 
(M,G)
Pizza al Metro Cheesy Pepperoni: 
Pepperonimakkaraa, San Marzano-tomaattia, Fior di 
latte-mozzarellaa, oreganoa & Ranch-dippiä
Pizza al Metro Margherita: San Marzano-tomaattia, 
Fior di latte-mozzarellaa, Basilikaa

Oh So Sweet  

Juustoja, suolakeksejä & hilloketta (L)
Mangojuustokakkua (L,G)
Candy Chocolate Brownie Pie; Karkeilla täytetty ja 
kuorrutettu suklaabrownie (L) 
Karamellimoussea & vadelmaa (L,G)
Macarons
Candy Heaven
Kahvia & teetä



Tarjoukset voimassa  22.11.–5.12.2021

-25 %
NOUTOTILAUKSIIN JA  

PAIKAN PÄÄLLÄ SYÖDESSÄ

Alennuksen saa koodilla: HERTSI tilaamalla osoitteesta www.kotipizza.fi 
Koodi toimii ainoastaan Kotipizza Hertsissä. Koodin käyttäjän ei tarvitse olla  
rekisteröitynyt. Tarjous voimassa 22.11.–31.12.2021
 
Kotipizza Helsinki Herttoniemi (Kauppakeskus Hertsi), Linnanrakentajantie 2 | p. 0947 892 550  | www.kotipizza.fi 

Norm. 20,03–20,83 €

Green Frog -smoothie 4dl
Sis. mango, päärynä, lehtikaali, lime, 
minttu, omena, jäitä
Saatavilla myös 6dl kokoisena + 1,50 €

Norm. 5,99 €

€4 €
99

Sebamed Liquid Face & 
Body Wash pesuneste 
1000 ml
Riittoisa ja hellävarainen 
pesuneste kasvoille ja vartalolle. 
Valittavana tavallinen tai oliivi 
joko täyttöpakkauksena tai 
pumppupullona. 15 €

90

http://www.kotipizza.fi
http://www.kotipizza.fi
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30€

Norm. 36 €–38 €

DEAFMETAL® 
-kuulolaitekorut 
Pidä kuulokojeesi turvassa 
putoamiselta kauniilla 
kuulolaitekorulla. 

Tarjous voimassa 22.11.–13.12.2021

Kärcher 6.100-tekstiili- 
pesuri nyt 2 päivää 25 €
Pesuri syväpuhdistaa matot ja 
huonekalutekstiilit nopeasti ja 
helposti kaikkialla kodissa – 
myös auton penkit ja tekstiilit. 
Vuokraa myymälästä tai liizi.fi

Kaksi pizzaa 30 €
Upeassa italialaisessa 
pizzauunissa paistuvat parhaat 
hapanjuuritaikinaan leivotut pizzat.

-15%

Norm. 35 €  

25€

Hampaasi Herttoniemen 
upea jouluetu! 
Yhdestä toimenpiteestä -15 €  
alennusta, kirjoita varaukseen  
teksti TÄHTI. Toimi nopeasti!

-15€



LUKEMISTA JOULULOMALLE 

Kirjaston bestsellerit
Milloin luit viimeksi ihan oikean, hypis-
teltävän kirjan? Joululoma on oivaa 
aikaa tarttua koukuttaviin uutuuksiin 
ja lukematta jääneisiin klassikoihin. 
Suuntaa siis Hertsin kirjastoon! Lista-
simme 5 kirjastosta löytyvää suosik-
kiamme, joiden parissa pääset jännit-
tämään, nauramaan ääneen tai jopa 
tirauttamaan pari liikutuksen kyynel-
tä. Kuusen alle sujautettavat kirjalah-
jat löydät Prismasta ja Tokmannilta. 
Ihanat lukuelämykset odottavat ihan 
naapurissa.

Pintaremontti on mainio 
hyvänmielen romaani, jossa 
onni löytyy ja valo paistaa 
vihdoin sinne risukasaankin 
– kommelluksia tietenkään 
unohtamatta. Mika Nousiai-
sen uutuus on riemastuttava 
ja ajankohtainen komedia, 
joka toimii kuin paras loh-
turuoka. Tätä hurmaavaa 
hömppää tahtoo santsata.

Näkijä on Syrjästäkatsojan 
tarinoita -sarjan yhdeksäs, 
odotettu osa. Tätä hauskaa 
hittisarjaa ahmisi huoletta 
useamman kerrallaan, niin 
mukaansatempaava se on. 
Lumoava teos kuljettaa luki-
jansa 1950-luvun Hollywoo-
diin suomalaisen päähenkilön 
matkassa. Älä huoli, jos et ole 
vielä lukenut sarjan aiempia 
osia – nekin nimittäin löyty-
vät kirjastosta.

Jos kaipaat ihanan itkettävää 
luettavaa, Benedict Wellsin 
menestysromaani Yksinäi-
syyden jälkeen on sinun 
valintasi. Romaani kertoo kol-
men Münchenissä varttuvan 
sisaruksen viiltävän tarinan 
– heistä nuorimman, Julesin, 
näkökulmasta. Tämän kirjan 
loppumista suret jo etukä-
teen – niin lohdullisen ihana 
ja kauniin surullinen kertomus 
rakkaudesta se on. 

Jo Nesbø tunnetaan kutkut-
tavan jännittävistä dekkareis-
ta, joita ei millään malttaisi 
laskea alas. Valtakunta on 
psykologisen trillerin ja dek-
karin sekoitus täynnä mut-
kikkaita suhteita, salailuja, 
juoruja, rakkautta ja yllätyk-
siä. Paksuhko teos kantaa 
mukanaan aivan viimeisille 
sivuille asti, etkä haluaisi 
sen vielä loppuvan. Tutus-
tu myös rakastettuun Harry 
Hole -dekkarisarjaan, josta on 
ilmestynyt jo 12 osaa.

Maailmojen murtaja on upo-
uuden fantasiasarjan avaus-
osa, joka vetoaa erityisesti 
nuoriin lukijoihin. Victoria 
Aveyard on itse kuvaillut 
kirjoittavansa 14-vuotiaal-
le itselleen – tytölle, joka 
rakasti Taru sormusten 
herrasta -teosta, mutta joka 
ei pystynyt samaistumaan 
sen hahmoihin. Maailmojen 
murtajaan tarttuu aikuinenkin 
mielellään, sillä klassiseen 
fantasiamaailmaan on au-
tuasta uppoutua tuntikausiksi 
teekupposen äärellä, vilttiin 
ja villasukkiin kääriytyneenä.

Psst!
Hertsin nuorisotilat sijaitsevat saman katon alla Hertto-
niemen kirjaston kanssa. Tiloista löytyy paitsi lukemiseen 
soveltuva iso oleskelutila, myös keittiö, studiotila, erityi-
sesti tanssi- ja teatteritoimintaan soveltuva sali sekä iso 
viihdehuone, joka soveltuu pelailuun ja leffailtoihin. 

#1

#2

#3

#4

#5



300
3 kpl

KOTIKULTA
LAHJAKASSIT 
Pullo tai S-koko

RUOAN VERKKOKAUPAN 
TILAUSTEN NOUDON  

JOULUTARJOUS!
Hinta alkaen 0,90 € / tilaus.

Voimassa 22.11.-5.12.  
Prisma Hertsistä noudettuihin tilauksiin.

s-kaupat.fi

Osallistu arvontaan!
Osallistu Hertsin joulun avauksen arvontaan  
26.–27.11.2021 täyttämällä yhteystietosi arpaan ja 
jättämällä ne 1. kerroksen arvontalaatikkoon, Prisman 
kassoja vastapäätä.

Nimi 

Puhelinnumero 

Sähköpostiosoite
 
 
27.11.2021 jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei 
hyväksytä. Palkinnon voitosta ilmoitetaan henkilökoh-
taisesti viikon 48 aikana. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 
viikon kuluessa, suoritetaan arvonta uudelleen. Palkin-
not luovutetaan sovittuna ajankohtana kauppakeskus 
Hertsissä. Kerättyjä tietoja ei tulla käyttämään mark-
kinointiin eikä niitä luovuteta ulkopuolisille tahoille. 
Arvonnan palkinnot ja säännöt luettavissa osoitteessa 
hertsi.fi

#3

Tarjoukset voimassa  22.11.–5.12.2021
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Kauppakeskus Hertsi, Linnanrakentajantie 2, 00880 Helsinki


