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Urodzinowy Dzień RabatówUrodzinowy Dzień Rabatów
*większość rabatów i promocji 
obowiązuje w dn. 3 czerwca br. 

(rabaty bez wskazania terminów dotyczą dn. 3.06.2017 r.)

Lista rabatów i promocjiLista rabatów i promocji

Big Star 20% rabatu na kolekcję wiosna/lato

LOV.LI 30% rabatu na cały asortyment 

Carry
30% rabatu na wybrany asortyment *promocja obowiązuje do wyczerpania 

zapasów kolekcji

Deichmann 
przy zakupie obuwia z kartą Deichmann Plus - rabat na wybrane modele 

*szczegóły w salonie

CCC atrakcyjne rabaty dla klubowiczów CCC *szczegóły w salonie

Kubenz 20% rabatu na wybrany asortyment z nowej kolekcji

10% rabatu dla klientów, którzy zarejestrują się do sklepu internetowego, 

dodatkowo loteria * szczegóły w salonie; * akcja od 17 maja do odwołania

Greenpoint
50% rabatu na drugą rzecz z kolekcji wiosna/lato *promocja obowiązuje od 11.05. 

do 21.05.2017

Ziaja dla Ciebie 10% rabatu na cały asortyment *promocje nie łączą się

Medi-Optic
przy zakupie oprawek okularowych druga oprawka gratis *promocja od 17 maja do 

3 czerwca; *dotyczy oprawek do kwoty 160 zł

bezpłatne badania wzroku w dniu 3 czerwca br. w godz. 11-18

Rosmann przy zakupach powyżej 50 zł gratis

2+1 przy zakupie dwóch kremów gratis - wybrany produkt do pielęgnacji twarzy 

*promocja od 20 do 30.05.2017

Uroda
przy zakupie wody toaletowej lub perfumowanej w prezencie dezodorant za 1 gr 

*promocja obowiązuje od 17-31.05.2017 

Empik

TOP 25 bajkowych bestsellerów empiku - wybrane filmy dla dzieci od 9,99 zł. W 

tym między innymi Trolle za 19,99 zł, Smerfy 2 za 9,99 zł.*Akcja trwa do 

13.06.2017 lub do wyczerpania zapasów.

Wybrane zabawki Lego Star Wars do 40% taniej. *Akcja trwa od 20.05.2017 do 

13.06.2017 lub do wyczerpania zapasów.

Gry planszowe dla dzieci do 30% taniej. W ofercie między innymi: Dooble, 5 

Sekund, Dixit, Monopoly Junior. *Akcja trwa od 20.05.2017 do 13.06.2017 lub do 

wyczerpania zapasów.

Seria muzyczna Najlepsze Hity Dla Ciebie i ponad 40 tytułów od 24,99 zł. W tym 

również NHDC DISNEY 3 CD za 29,99 zł. *Akcja trwa do 13.06.2017 lub do 

wyczerpania zapasów.

MODA

ZDROWIE I URODA

USŁUGI I HOBBY, AKCESORIA

TUI dokonując rezerwacji otrzymasz dużą maskotkę gratis

Rainbow dokonując rezerwacji otrzymasz dużą maskotkę gratis

Świat GSM
przy zakupie dwóch akcesoriów do telefonu komórkowego trzeci gratis 

*szczegółowe informacje u sprzedawcy

Plus
dzieci odwiedzające salon z rodzicem podpisującym umowę otrzymają kubek z 

nadrukiem 

T-Mobile gadżet firmowy gratis przy podpisaniu umowy lub aneksu do umowy 

Świat Kibica 10% rabatu na cały asortyment

Galanteria skórzana do 30% rabatu na wybrany towar *szczegóły u sprzedawcy

Division Shop 10% rabatu na cały asortyment

United Chicken do każdego zamówienia gratis ciastko na ciepło z nadzieniem owocowym 

Carte d'Or Cafe
50% rabatu na kawę przy zakupie deseru lodowego z karty menu *promocja 

obowiązuje od 22.05. do 3.06.2017

15% rabatu na sezonowe desery lodowe *promocja obowiązuje od 22.05. do 

3.06.2017

Czas na Herbatę 10% rabatu na herbaty

degustacja herbat

przy zakupie za min. 30 zł paragon bierze udział w losowaniu kosza "herbacianych 

smakołyków"

przy zakupie min. 100 g herbaty + 50 g wybranej herbaty gratis

Jubiler Bukowscy 15% rabatu na cały asortyment (srebro i złoto)

Briju 30% rabatu na obrączki ślubne 

Time Trend
12% rabatu na cały asortyment *promocje nie łączą się, nie dotyczy kolekcji 

limitowanych 

Kapi Meble
10% rabatu przy zakupie mebli kuchennych lakierowanych w połysku lub z płyty 

laminowanej

GASTRONOMIA

BIŻUTERIA I ZEGARKI

DOM I ELEKTRONIKA

3 czerwca


	Strona 1

