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Katowice 3 Stawy ul. Alpejska 4, tel.: 32 605 18 26
Katowice Baildona ul. Johna Baildona 60, tel.: 32 351 28 26
Gliwice Rybnicka ul. Rybnicka 211, tel.: 32 238 58 26  
Gliwice Arena ul. Jana Nowaka Jeziorañskiego 3, tel.: 32 300 88 26
Miko³ów ul. Gliwicka 28, tel.: 32 226 88 26
Sosnowiec ul. Zuzanny 26, tel.: 32 294 48 26
¯ory  ul. Francuska 4, tel.: 32 478 78 26 

 *Przy zakupach do projektu za min. 2000 z³. Szczegó³y
w regulaminie dostêpnym w punkcie informacyjnym sklepu.

Chcesz
odmieniæ

swoje wnêtrze?

kuchniê i ³azienkê 

Twoich marzeñ
za 1 grosz*

TAK, zaprojektujemy



Klub Bohaterów Domu to program wielu korzyœci

*Podlegaj¹cy zwrotowi towar musi byæ pe³nowartoœciowy, 

bez œladów u¿ywania, niezniszczony, w oryginalnym opakowaniu

oraz nadaj¹cy siê do ponownej sprzeda¿y. W przypadku produktów

posiadaj¹cych termin wa¿noœci - ich zwrot nie mo¿e nast¹piæ

w okresie 30 dni przed up³ywem terminu wa¿noœci.

Do³¹cz
do nas!
Wiêcej informacji na
www.leroymerlin.pl/klub

5% rabatu na zakupy za 500 pkt.

10% rabatu na zakupy za 1000 pkt.

2% od zakupów zrealizowanych na dziale
budowlanym, drzewnym, elektrycznym, glazury

5% od zakupów zrealizowanych na dziale
sanitarnym, hydraulicznym, metalowym, ogród

10% od zakupów zrealizowanych na dziale
farb, dekoracji, wyk³adzin, oœwietlenia

Automatyczne naliczanie punktów i mo¿liwoœæ
wygenerowania kuponu rabatowego w

dowolnym momencie

Bezterminowy 
zwrot

bez paragonu 
i faktury

Korzyœci 
finansowe

Zbieraj punkty 
i wymieniaj na rabaty

Warsztaty
które nie tylko

inspiruj¹, ale 
tak¿e ucz¹

Transport
w dniu zakupu przy 

zamówieniu do 15:00
do I strefy i wadze do 1,5 t

Wgl¹d do historii 
zakupów

zawsze i wszêdzie

Dostêp do ofert 
specjalnych

tylko dla Klubowiczów























Hygge Park to nowa inwestycja domów 

jednorodzinnych na Śląsku z unikalną skandynawską 
architekturą, nastawioną na komfort i wysoką jakość 

życia mieszkańców.

WSZĘDZIE DOBRZE,ALE W HYGGE PARK NAJLEPIEJ:
• osiedle zamykane bramą
• wewnętrzny zielony woonerf z układem komunikacyjnym
• zadaszone i wydzielone architektonicznie tarasy
• pompa ciepła
• instalacja fotowoltaiczna i klimatyzacja (opcjonalnie)
• wentylacja mechaniczna z rekuperacją (odzyskiem ciepła)

Skontaktuj się z obsługą sprzedaży i dowiedz się więcej
m: +48 606 767 787

e: kontakt@hyggepark.pl 
ig: @hygge_park www.hyggepark.pl

TWOJE 
SZCZĘŚLIWE 
MIEJSCE






























