
Kontakt pro objednávku parkování: info@oazakladno.cz | 312 524 617

Parkování u NC OAZA
snadno a pohodlně

JEDNORÁZOVÉ NOČNÍ PARKOVÁNÍ
50 Kč/1 noc (20:00–8:00)

MĚSÍČNÍ PARKOVÁNÍ
Osobní

automobily
Noční parkování  (20:00–8:00) 450 Kč
Celodenní parkování (24hod) 1.350 Kč

Dodávkové
automobily

Noční parkování (20:00–8:00) 600 Kč
Celodenní parkování (24 hod) 1.800 Kč

ROČNÍ PARKOVÁNÍ
Osobní

automobily
Noční parkování (20:00–8:00) 4.500 Kč
Celodenní parkování (24 hod) 13.500 Kč

Dodávkové
automobily

Noční parkování (20:00–8:00) 6.000 Kč
Celodenní parkování (24 hod) 18.000 Kč

Ceny jsou uvedeny vč. DPH 21% pro fyzické osoby nepodnikající.  
Pro právnické osoby je cena uvedena bez DPH a může být o DPH navýšena.

NOVÉ 
OBCHODY

BILLA V NOVÉM 

I  letos rozšiřujeme nabídku obchodů pro 
vaše pohodlné nákupy pod jednou stře-
chou. V  prosinci otevře prodejna Sinsay, 
kde kromě módy za nejlepší ceny najdete 
i  rychle se rozrůstající oddělení se zbožím 
do domácnosti. Novinku, kterou jistě uví-
tají všichni obyvatelé Kročehlav a  okolí, 
představuje nově plánovaná prodejna Lidl 
v NC OAZA. Těšit se můžete na dobře zná-
mý sortiment kvalitních potravin a spotřeb-
ního zboží za skvělé ceny. Otevření se plá-
nuje na zimu 2022.

Prodejna Billa v NC OAZA prošla zdařilou  
rekonstrukcí a  nabízí nyní ještě příjem-
nější prostředí pro své zákazníky. Vět-
ší prostor dostaly zejména úseky ovo-
ce a  zeleniny a  pečiva. Prodejna je 
rovněž vybavena moderními technolo-
giemi, šetrnějšími k  životnímu prostředí. 
Billa v  NC OAZA je otevřená každý den  
od 8 do 21 hodin.

Počátkem října se ve food courtu NC OAZA 
konala první veřejná projekce zdarma. Po- 
dle zájmu publika plánujeme tyto projekce 
nabízet pravidelně a těšíme se i na vaši ná-
vštěvu. Informace o programu najdete na  
www.oazakladno.cz.

PROČ NÁS  
NAVŠTÍVIT

• vyšetření zraku ZDARMA  
a bez čekání 

• drobné opravy ZDARMA 

• NEJVĚTŠÍ VÝBĚR brýlí v ČR

• čištění brýlových skel ZDARMA 

• pouze KVALITNÍ brýlová  
SKLA ČESKÉ VÝROBY 

• přijímáme SODEXO, EDENRED, 
UNIŠEK, GALLERY BETA,  

BENEFITY, BENEFIT PLUS 

  DoctorOptic.cz     doctor.optic    www.doctoroptic.cz

Najdete nás v NC OAZA Kladno   
Arménská 3277, Kladno – každý den od 9:00 do 20:00
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Nová prodejna Lidl v NC Oaza
Zajímá vás, čím je specifická nová 
prodejna Lidl v NC Oaza? Víte, jaké jsou 
environmentální priority společnosti Lidl?  
Obojí se dozvíte v rozhovoru s tiskovým 
mluvčím společnosti Lidl Tomášem 
Mylerem, kterého jsme vyzpovídali 
ohledně nové prodejny v NC Oaza, 
ale i ohledně udržitelného směřování 
společnosti.

Společnost Lidl nově otevírá prodejnu 
v našem nákupním centru Oaza. Co 
mohou zákazníci od nové prodejny 
očekávat? 

Zákazníci se mohou těšit na své oblíbené 
produkty v komfortním prosvětleném 
prostoru. Samozřejmě nebudou chybět 
velké úseky vždy čerstvého ovoce 
a zeleniny, masa, uzenin, mléčných 
výrobků a pečiva. Součástí prodejny bude 
samozřejmě pekárna, která několikrát za 
den doplňuje čerstvé pečivo. Zákazníci 
naleznou v nabídce také nepotravinářské 
zboží a různé akční zboží. V prostorách za 
kasou budou průběžně doplňovány naše 
bedýnky „S Lidlem šetříme jídlem“, které 
se mezi zákazníky těší velké oblibě. 

Čím bude nová prodejna specifická?

Vzhledem k tomu, že se nová prodejna nachází 
v obchodním centru, jedná se o atypickou 
prodejnu, kterou jsme připravovali na míru. 
Pro komfort při nákupu poslouží široké uličky 
a velký odkládací prostor u pokladen. Příjemné 
prostředí v prodejně vytváří také barvy a použité 
dřevěné prvky. K dispozici je zákazníkům Wi-Fi 
zdarma i automat na kvalitní certifikovanou 
kávu, kterou si mohou vychutnat v zádveří 
prodejny. 

Plánuje společnost Lidl v souvislosti 
s otevřením prodejny nějakou formu 
lokální podpory? 

Rozhodně ano. První den otevření nových 
prodejen je vždy spojen s podporou 
vzdělávacích institucí v daném městě. 
Podpoří je všichni zákazníci, kteří nakoupí za 
více než 300 Kč. Společnost Lidl totiž daruje 
vybraným vzdělávacím institucím z každého 
nákupu nad 300 Kč uskutečněného 
v první den částku 50 Kč. Za vybrané peníze 
jsou zpravidla zakoupeny edukační nebo 
tělovýchovné a rehabilitační pomůcky.

Přinese nově otevřená prodejna 
v NC Oaza nějaké další benefity, kromě 
přiblížení vašeho sortimentu zákazníkům 
a zajištění lokální podpory v první den 
otevření? 

Naše podnikání má samozřejmě kladný 
dopad i na pracovní trh. Díky otevření nové 
prodejny v Kladně vznikne až 35 nových 
pracovních pozic.

Tomáš Myler
tiskový mluvčí 
společnosti Lidl

Vizualizace prodejny 
Lidl v NC Oaza Společnost Lidl je na českém trhu téměř 

20 let a počet prodejen narůstá. Snažíte 
se nějak kompenzovat dopady vašeho 
podnikání na životní prostředí? 

Environmentální management patří mezi 
dlouhodobé priority společnosti Lidl. Již 
při projektování samotných prodejen se 
soustředíme na to, aby naše prodejny 
byly energetický úsporné. Tepelná 
čerpadla a inteligentní LED osvětlení jsou 
nedílnou součástí všech našich prodejen. 
Soustředíme se i na rozšiřování instalace 
dobíjecích stanic pro elektromobily 
a instalaci fotovoltaických panelů na 
střechy prodejen. Nezapomínáme ani na 
naši logistiku, kde se snažíme efektivně 
plánovat závozy zboží tak, abychom 
maximálně využili prostor nákladních 
vozidel a nevytvářeli jsme zbytečné emise 
CO2 navíc. Odpadové hospodářství je 
u nás velké téma. Dlouhodobě se 
věnujeme omezování plastového odpadu. 
Zároveň se snažíme minimalizovat food 
waste, a to napříč naším provozem. 
Potravinové přebytky dáváme k dispozici  
zákazníkům prostřednictvím našich 
bedýnek „S Lidlem šetříme jídlem“, 
dále je předáváme potravinové bance, 

zoologickým zahradám nebo bioplynovým 
stanicím k dalšímu zpracování.  

Věnujete se podpoře v sociální oblasti?

Kromě již zmíněné lokální podpory 
se věnujeme několika dlouhodobým 
projektům. Každoročně pořádáme sbírku 
Srdce dětem, jejímž cílem je podpora 
vážně nemocných a hendikepovaných 
dětí. Nezapomínáme ani na zranitelné 
skupiny, a proto se dvakrát do roka 
zapojujeme do potravinové sbírky. Jsme 
partnerem běžeckého závodu Run Tour, do 
kterého zapojujeme i naše zaměstnance, 
a velmi nás těší, že touto formou můžeme 
podporovat sport a zdravý životní styl. 

VEŘEJNÉ 
PROMÍTÁNÍ 

Aktuálně nabízíme k  pronájmu několik 
posledních volných jednotek. Více infor-
mací vám rádi poskytneme telefonicky 
nebo e-mailem.

JEDNOTKY 
K PRONÁJMU 

pronajmy@oazakladno.cz
tel.: 312 524 617



www.oazakladno.cz

Novinky
z OAZY

•  Nejnovější trendy pro 

celou rodinu v nové 

prodejně Sinsay

•  Nová prodejna Lidl

• Veřejné 
   promítání

Dostaň se 
do formy!

Nové 
fitness 
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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána.

REBUY STARS CASINO OAZA KLADNO  |  OPEN 24/7

SLOTY
TABLE GAMES
POKER
CASH GAME


