
LISTA RABATÓW 
I PROMOCJI

Big Star
20% rabatu na spodnie jeans *obowiązuje w dn. 17 maja br. 

oraz 27 maja br.

Diverse
20% rabatu na cały asortyment *obowiązuje w dn. 27 maja br. 

*rabat nie łączy się z innymi promocjami

Carry 50% rabatu na cały asortyment *obowiązuje do końca maja br.

Deichmann 
atrakcyjne rabaty na wybrane modele obuwia z kartą PLUS 

*obowiązuje w dn. 25-27 maja br.

CCC
50% rabatu dla klubowiczów na półbuty, czółenka, buty 

sportowe i trampki

Kubenz
20% rabatu na cały asortyment *obowiązuje do końca maja br. 

*rabat nie łączy się z innymi promocjami

KIK

Zabawa „Szukanie skarbu w KIK”. KIK zaprasza dzieci do 

udziału w zabawie 27 maja br, co dwie godziny: 12:00, 14:00, 

16:00, 18:00.   

Do wygrania cenne nagrody od KIK.

House T-shirty od 19,99 zł *obowiązuje w dn. 25-27 maja br.

koszule od 49,99 zł *obowiązuje w dn. 25-27 maja br.

spodnie od 49,99 zł *obowiązuje w dn. 25-27 maja br.

Martes Sport
do 50% rabatu na walizki, plecaki outdoorowe, odzież, 

obuwie i sprzęt outdoorowy *obowiązuje w dn. 25-27 maja br.

do 50% rabatu na końcówki kolekcji obuwia *obowiązuje w 

dn. 25-27 maja br.

Ziaja dla Ciebie
15% rabatu na serię Remodeling, Anna Dora i Jaśmin 

*obowiązuje w dn. 27 maja br.

DUO Paki - 1 produkt gratis szampon/odżywka/tonik + 

krem/żel *obowiązuje w dn. 27 maja br.

Medi-Optic

przy zakupie okularów korekcyjnych wybrana oprawka 

GRATIS *rabat dotyczy oprawek do kwoty 160 zł *obowiązuje 

od 17 do 31 maja br.

Refan
20 zł rabatu przy zakupach powyżej 100 zł *bonus 20 zł do 

wykorzystania w punkcie *obowiązuje w dn. 27 maja br.

Neo Nail
50% rabatu na drugą sztukę płatków pod oczy *obowiązuje do 

końca maja br. 

loteria z nagrodami *dopytaj doradcę klienta o szczegóły 

loterii 

MODA

ZDROWIE I URODA

Kapi Meble
10% rabatu na zakup mebli kuchennych lakierowanych lub         

z płyty laminowanej *obowiązuje w dn. 27 maja br. 

DOM I ELEKTRONIKA

Empik
gry planszowe  rabat do  (oferta wybrana) *obowiązuje  - 50%
od 27 maja do 3 czerwca br. 

wybrane gry Monopoly  *obowiązuje od 27 maja do 3 -20%
czerwca br. 

PLAY-DOH  (wybrana oferta) *obowiązuje od 27 maja - 20%
do 3 czerwca br. 

Fifa 18 rabat do  *obowiązuje od 27 maja do 3 czerwca br. -50%

seria gier EURO TRUCK SIMULATOR, rabat do -50% 
(wybrane tytuły) *obowiązuje od 27 maja do 3 czerwca br. 

Sims 4 rabat na wybrane dodatki do serii *obowiązuje od 27 

maja do 3 czerwca br. 

Świat GSM
  na wszystkie akcesoria *nie dotyczy oryginałów * 25% rabatu
obowiązuje w dn. 27 maja br. 

Play
50 zł rabatu na abonament rmowy Perfect Box dla dwóch 

osób *obowiązuje do końca maja br.

Division Shop 25% rabatu na wszystko *obowiązuje w dn. 27 maja br. 

Carte D'Or Cafe

100 kuponów na darmową kulkę lodów dla dzieci w 

konkursach podczas warsztatów kuchni molekularnej                    

* do wykorzystania od 27 maja do 30 czerwca br.

Smak Bar
50% rabatu na jedzenie na wagę godzinę przed zamknięciem 

*obowiązuje do odwołania

Jubiler Bukowscy

50% rabatu przy zakupie łańcuszka komunijnego na 

medalik/krzyżyk lub zawieszkę *obowiązuje w dn. 25-27 maja 

br. 

50% rabatu na wybrane modele biżuterii ze złota próba 333 

*obowiązuje w dn. 25-27 maja br. 

Briju
20% rabatu na biżuterię dla klientów z kartą *obowiązuje w 

dn. 18-24 maja br. 

15% rabatu na biżuterię dla klientów bez karty *obowiązuje w 

dn. 18-24 maja br. 

10% rabatu na zegarki i bransoletki Nomination *obowiązuje 

w dn. 18-24 maja br. 

Time Trend
rabat 100 zł przy zakupie powyżej 750 zł *obowiązuje                  

w dn. 25-27 maja br. 

rabat 50 zł przy zakupie powyżej 450 zł *obowiązuje                    

w dn. 25-27 maja br. 

USŁUGI I HOBBY, AKCESORIA

GASTRONOMIA

BIŻUTERIA I ZEGARKI
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