
PIERRE CARDIN  ...........20% na cały asortyment (29-30.11)
QUEEN ........................... 20% na cały paragon przy zakupie min.  

3 sztuk (dotyczy wybranego asortymentu) 
(29-30.11)

RAJSTOPY ....................20% na czarne rajstopy (29.11)
SEMILAC ....................... 20% na bazy, topy i lakiery hybrydowe  

(29-30.11)
SEZAM .......................... 10% na cały asortyment; do 30%  

na zegarki z wyprzedaży (25-30.11)
ŚWIAT KSIĄŻKI ............. 50% na drugą książkę (dotyczy wybranej 

oferty książkowej) (29-30.11)
T-MOBILE  ..................... Do 299 zł rabatu na wybrane urządzenia  

w ofercie abonamentowej (27.11-1.12)
TEXAS CLUB .................Wybrane produkty 50% taniej (29-30.11)
THERMAL ECO .............. 5% na cały asortyment. Pomiar oraz 

zamówienie w dniach promocji (28-30.11)
TOTO HAIR COMPANY ... 20% na markę Kemon; 20% na markę 

Inebrya; 10% na sprzęt fryzjerski premium - 
Babyliss Pro (29-30.11)

VERONA ........................ do 70% na wybrany asortyment  
(25-30.11)

VIRGIN MOBILE ............50% na drugą rzecz (29-30.11)
YVES ROCHER .............. 50% na dwa i więcej produktów  

(poza zielonym punktem) (26.11-2.12)
ZIAJA  ............................20% na cały asortyment (29-30.11)

4 KRZESŁA I FOTELE .... Fotel sportowy 107 black w cenie 299 zł, 
fotel biurowy siatkowy VIR black w cenie 
259 zł (29.11) 

50 STYLE ......................20% na cały asortyment (23.11-2.12)
AIR CLINIC .................... 25% na oczyszczacze powietrza Air Clinic 

(29-30.11)
APART ........................... 10% na cały asortyment wyłączając 

artykuły promocyjne (28.11-2.12)
BACÓWKA ..................... 10% na dania gotowe; 5% na czekoladę 

(29-30.11)
BIG STAR ....................... 30% na cały asortyment (29-30.11)
CCC ...............................20% na cały asortyment (29-30.11)
CHANGE LINGERIE ....... 40% na wszystko (oferta nie łączy się  

z innymi promocjami i nie dotyczy 
produktów już przecenionych oraz bielizny 
Cornette) (27.11-1.12)

CZAS NA HERBATĘ ....... Wybrane herbaty oraz wybrane kubki  
do parzenia od 20% do 50% (29-30.11)

DOMINO’S PIZZA ..........50% na pizzę (25.11-1.12)
DOUGLAS ...................... 20% na cały asortyment (promocje  

nie łączą się) (29-30.11)
GREENPOINT ................25% na wszystko (29-30.11) 
JYSK  ............................. Do 70% rabatu na ponad 2000 artykułów 

(27-30.11)
KODANO OPTYK ........... 50% na kompletne okulary korekcyjne oraz 

przeciwsłoneczne (25.11-2.12)
LOVIT ............................. Do każdego ciasta black cappuccino -50% 

(29-30.11)
MAXI ZOO ..................... Do 80% na wybrane artykuły (25-30.11)
MYDLARNIA 
U FRANCISZKA ............. 30% przy zakupie trzech dowolnych 

produktów (29-30.11)
ORSAY ........................... 20% na całe zakupy. Oferta nie dotyczy 

zakupu artykułów przecenionych, SPECIAL 
PRICE, kart podarunkowych oraz nie łączy 
się z innymi promocjami (25.11-1.12)

Ulotka ma charakter informacyjny 
i nie stanowi oferty w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Cywilnego.
Rabaty nie łączą się z innymi 
promocjami.
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SKLEP     RABAT 


