لیست مراکز تحت قرارداد اولدوز کارت در شهر باکو

نام

میزان تخفیف

1

Women
Fashion

15%

2

Burla Khaton

15%

3

Replika

5%

ردیف

نوع فعالیت

توضیحات

آدرس

فروش انواع لباس های High Copy

28 May Ticaret merkezi-butik
62

ویژه بانوان با بهترین کیفیت و مناسب
ترین قیمت

مراکز خرید

فروش انواع کیف ،کفش ،لباس های
برند ویژه بانوان

فروش انواع کیف های زنانه با
بهترین قیمت

روبروی فروشگاه  28مال – زیر گذر تجاری
 28می – پالک 62

Tarqovu - Nizami kucesi - 91a
تارگوی  -نظامی – پالک 91A

28 May Ticaret merkezi-butik78
روبروی فروشگاه  28مال – زیر گذر تجاری
 28می – پالک 78

4

Tedenza

20%

5

LILAS
BOUTIQUE

5%

6

WIBO united
brands

20%

7

Yni Baku

20%

Anadolia

15%

)Imaks (lime

10%

فروش اجناس برند که شامل کفش،
کیف ،پالتو ،چمدان ،کاله ،چتر و ...
می باشد.
فروش انواع لباس های زنانه مارک

Tarqovu - Nizami kucesi -58
تارگوی -خیابان نظامی – پالک 58

Azadliq prospekti - 41

با بهترین قیمت

بلوار آزادی – پالک 41

ارائه انواع لباس ،کیف ،کفش زنانه و

Tarqovu - Nizami kucesi -77

همچنین ارائه انواع چمدان در طرح
های مختلف

تارگوی -خیابان نظامی – پالک 77

ارائه انواع غذا های گرم و سرد در

Dilara aliyeva kucesi - 251

دو طبقه ،ارائه غذا های ملی
آذربایجان ،ارائه چای و خدمات
مرتبط و همچنین دارای سرویس

خیابان دالرا علی یئوا – پالک 251

ایرانی

8

رستوران ها

ارائه انواع غذا های گرم و سرد با
منو متنوع ،مطابق با سلیقه ایرانی ها،
پخت نان در رستوران

9

ارائه انواع غذا های سنتی ،با منویی
متفاوت و جذاب

Pushkin kucesi - 5
خیابان پوشکین – پالک 5

Sabail district, Tariyal Alibayov
kucesi
منطقه سابایل – خیابان تریال علی بایوف

10

KABABKHANA

10%

11

Kababistan

5%

12

RAMZES

5%

13

Chocoo

15%

14

RAST

10%

15

BAŞKENT

5%

16

Baku Kartinq

10%

17

PAINTBALL

20%

ارائه غذا های کبابی با منویی کامل
از غذا های سنتی و بروز

Nizami kucesi - 87a
منطقه نظامی – پالک 87

Rashid Behbudov kucesi - 49
رستورانی با منو غذا های کبابی ویژه
خیابان رشید بهبودوف – پالک 49

ارائه انواع غذا های گرم و سرد با
منو متنوع

ارائه انواع خدمات کافی شاپ در
کنار غذا های گرم فست فودی

رستورانی در منطقه قدیمی شهر

Rashid Behbudov kucesi - 49
خیابان رشید بهبادوف – خیابان 49

Xaqani kucesi - 21
خیابان خاقانی – پالک 21

Icheri sheher, Juma məsjedin
yaninda
منطقه ایچری شهر – کنار مسجد جمعه

ارائه انواع غذا های گرم و سرد با
منو متنوع

سالن سرپوشیده با  5ماشین فعال،
امکان گذاشتن رالی

سالن سرباز برای بازی گروهی پینت
بال

مراکز
تفریحی

18

Hiss Energy
House

50%

19

Venus Energy
House

50%

سرو انواع دسر ها و نوشیدنی های

Nasimi district, Fizuli 79
street
منطقه نظامی – خیابان فضولی – خیابان 79

 Ahmad racabli prospekti30/68
بزرگراه احمد رجبلی – پالک 30/68

ULDUZ metro station
نزدیک مترو اولدوز

Taqrqovu-Nizami street - 19A

سرد و گرم همراه با پخش موسیقی
زنده

تارگوی – خیابان نظامی – پالک 19A

سرو انواع دسر ها و نوشیدنی های

Xaqani street

سرد و گرم همراه با پخش موسیقی
زنده

خیابان خاقانی

20

21

کافی شاپ

Rich Energy
House

10%

ZANBAQ Cafe

5%

سرو انواع دسر ها و نوشیدنی های

Əhməd Rəcəbli küçəsi 30/68

سرد و گرم همراه با پخش موسیقی
زنده

ارائه انواع چایی با انواع مربا های
جذاب و خوشمزه

خیابان احمد رجبلی – پالک 30/68

Azadliq prospekti - Qish parki
بزرگراه آزادی – مقابل هتل وینتر پارک –
داخل پارک زمستانی

برای مشاهده آنالین آخرین لیست تخفیف ها به کانال تلگرام روبرو بپیوندید:

@UlduzCard

