
LOKAL OFERTA  TERMIN

50 STYLE rabaty do 20%, 30%, a nawet 50% 1-30 czerwca

APART  podwajamy rabaty w Apart Diamond Club: 

20% na każdy kolejny tańszy produkt z kartą o statusie Platinium; 

10% na każdy kolejny produkt z kartą o statusie Gold 

BIG STAR do 70% na wybrany asortyment 1-30 czerwca

CCC wyprzedaż sezonowa  do odwołania

DIVERSE 40% na drugi tańszy produkt do odwołania

DOUGLAS  20% Douglas Home Spa, Douglas men, Sol de jeniro; 

przy zakupie Clinique Estee Lauder za min. 169 zł prezent  
do wyboru: miniaturka pomadki Clinique lub rękawica  
do nakładania samoopalacza;  

przy zakupie produktów Lancaster torba plażowa w prezencie 

FLYING TIGER COPENHAGEN   setki produktów do 6 zł   od 4 czerwca 
odwołania lub  
wyczerpania zapasów

GAMA 25% na zapalniczki Zippo; 

 25% na scyzoryk Victorinox  

GREENPOINT 60% na wybrane modele  1-30 czerwca

HOME&YOU wyprzedaż sezonowa do 70% na wybrany asortyment do odwołania

INGLOT zniżka na wybrany asortyment do odwołania

JYSK do 75%  1-30 czerwca

KODANO OPTYK drugie tańsze okulary korekcyjne (lub przeciwsłoneczne) za 1 zł 1-14 czerwca

LEROY MERLIN  sztuczna trawa Lucia 45838513 - 239 zł;  

zestaw mebli kuchennych Brigitte 2.2M 82244566 - 559 zł;  

hustawka Mini Plus 43046052 - 339 zł;  

huśtawka Koala 4443091 - 597 zł;  

panel Ac4 8MM Nuiza 82280634 - 59,90 zł 

MBANK  otwórz konto i odbierz wybrany prezent:   

- do 100 PLN premii za zakupy w wybranych kategoriach 
(drogerie, jedzenie na mieście, rozrywka, odzież);  

- do 50 PLN jednorazowej premii za zakupy spożywcze;  

- jeden z gadżetów dostępnych w mKiosku 

MODNA PANI 20% na apaszki  1-30 czerwca

MYDLARNIA U FRANCISZKA 20% na oleje Mono Tiki Tahiti 1-30 czerwca

ORSAY do 50% na wybrany asortyment do odwołania

PAWO 60% na cały asortyment  1-30 czerwca

PEPCO 30% na odzież i obuwie  do odwołania

PIERRE CARDIN 50% na cały asortyment  1-30 czerwca

QUEEN  25% od pierwotnej ceny, za wyjątkiem nowej kolekcji,  
okularów i pasków;  

40% na ostatnie sztuki końcówki kolekcji 

QUIOSQUE wyprzedaż sezonowa do 70%  do odwołania

SEMILAC  MAKEUP cały asortyment 50%,                            

OUTLET lakiery hybrydowe 70% 

SEZAM za każde wydane 100 zł - 50 zł na kolejne zakupy  do wyczerpania 
produktów

SISSI 20% na torebki  do 6 czerwca

SONAR KODAK wywołanie 5 zdjęć z telefonu gratis 1-30 czerwca

ŚWIAT KSIĄŻKI 50% na drugą książkę (wybrany asortyment) 1-30 czerwca

TELETORIUM  5% na słuchawki nauszne;  

10% na folie LCD firmy 3MK;  

15% na etui firmy Guess oraz Karl Lagerfeld 

TEXAS CLUB  30% Volcamo - wybrany asortyment; 

30% Cross - wybrany asortyment  

UPC  oferta dla nowych klientów: przy podłączeniu Pakietu TV+INT 
C+ do 12 miesięcy na 0 zł bez zobowiązań; 

oferta dla stałych klientów: dodatkowo nawet 60GB gratis  
przy zamówieniu MVNO  

VERBRASI  20% od ceny regularnej przy zakupie 2 biustonoszy; do odwołania 

30% na biustonosze w ciemnych kolorach 1-30 czerwca

VISION EXPRESS do 72% na wybrane modele okularów do odwołania

YVES ROCHER  50% na drugi taki sam lub tańszy produkt do pielęgnacji włosów;  do 13 czerwca 

45% na 3 kosmetyki do pielęgnacji twarzy  
(w tym min. 2 kremy, kremy pod oczy lub serum);  

przyłącz się do klubu Yves Rocher odbierz letnie kupony  1-30 czerwca 
rabatowe ważne do końca sierpnia, zrób zakupy za min. 99 zł 
i odbierz torbę na lato i maseczkę nawilżającą w prezencie. 

Promocje nie łączą się i nie dotyczą zielonych produktów. 

ZIAJA DLA CIEBIE  15% na serię medyczną Mocznik; 1-30 czerwca 

20% na serię profesjonalną; do 15 czerwca   

20% na serię męską;  15-30 czerwca  

20% na antyperspiranty  1-30 czerwca

ZEGARKI  30% na zegarki Timex (wybrane modele);  

50% na zegarki Gino Rossi 

obowiązujące promocje:

1-30 czerwca

1-30 czerwca

1-30 czerwca

1-30 czerwca

1-30 czerwca

1-30 czerwca

27.05-08.06

do odwołania

do odwołania

 1-30 czerwca lub do 
wyczerpania zapasów

1-30 czerwca


