NAZWA SKLEPU
4F
APART
BIG STAR
CCC
CZAS NA HERBATĘ
DEICHMANN
DIVERSE
GATTA
GRACJA
GRYCAN
GSM MALINOWSKI
INGLOT
KFC
LANCERTO
LOOX
REBEL ELECTRO
MARILYN
MARTES SPORT
MEDICINE
MOLE MOLE
NC+
OCHNIK
RECMANN
RIALTO
ROSSMANN
RTV EURO AGD
SEMILAC
SIZEER
SWISS
TAKKO

OFERTA SPECJALNA NA DZIEŃ 25.05.2019
30% na pełen asortyment (od cen pierwotnych)
wybrane produkty nawet do 50% rabatu
30% zniżki przy zakupie dwóch sztuk (obowiązuje w dniach 25.05-26.05.2019)
20% na wszystko. Rabat nie dotyczy asortymentu przecenionego, produktów UNICEF, kart
podarunkowych oraz nie łączy się z innymi promocjami
30% na wybrane herbaty (karta Stałego Klienta)
Rabat 20% na buty i torebki nieprzecenione (z kartą Deichmann + )
Rabat 20% nieprzecenione spodnie jeans
Rabat 20% na cały asortyment oprócz produktów przecenionych, przy zakupach za min. 40 zł
Rabat 30% na wszystkie zegarki
Do każdej kawy ciasto w promocyjnej cenie
Rabat 30% na częściowy asortyment sklepu (futerały, szkła hartowane, kable USB)
Rabat 20% na wszystkie kosmetyki (wykluczone akcesoria)
Rabat 10% do każdego zamówienia (Promocja nie łączy się z innymi rabatami i nie dotyczy kuponów)
Rabat 20% na nieprzeceniony asortyment z kolekcji spring summer 2019 (oferta nie łączy się z innymi
promocjami i nie dotyczy kolekcji Lancerto&Mr. Vintage)
Rabat 20% na asortyment, który nie jest objęty inną promocją. Darmowe badanie wzroku.
Rabat 20% na produkty marki Teesa(AGD i Beauty) , rabat 10% na Car Audio,
Telewizor 65", 4K, SmartTV za 2499 zł,
Telewizor 55", 4K, SmartTV za 1599 zł,
-20% na kolekcję Wiosna/Lato 2019
-20% klasyka rajstopy - przy kwocie za min. 50 zł
Do końca maja obowiązuje promocja -50% na drugą tańszą rzecz marki Hi-Tec
-30% na wszystko
Wszystkie gry planszowe i wybrane książki 20% taniej.
Abonament TV do 6 miesięcy za 0zł (wybrane pakiety TV). Opłata aktywacyjna za pierwszy dekoder 0zł
(wszystkie dekodery). Dla każdego nowego i obecnego abonenta NC+ posiadającego pakiet TV - kanały
HBO oraz usługa HBO GO bezpłatnie do 30.06.2019 ( z wyłączeniem abonentów posiadających już kanały
HBO)
Druga i kolejna walizka -20% taniej
Rabat 20% na produkty nieprzecenione, 3za2 koszule
Desery lodowe w promocji (kupując jeden deser lodowy na wynos za 12 zł drugi jest za 1zł)
2+2 pielęgnacja twarzy, 1+1 wybrane produkty Always i Tampax
Rabaty na wybrane produkty
Rabat 20% na wszystko
Rabat -10% Nike, Lacoste
Rabat -15% Vans, Converse,Adidas, Puma
Rabat -20% pozostałe marki
20% na markę Michael Kors (modele nieprzecenione)
30% , 25%. 20% rabatu na wybrany produkt z kuponami z newslettera

TELAKCES.COM
WAY TO BEAUTY
WOJAS
WÓLCZANKA
YES
YOUNG REPORTER
YVES ROCHER
ZABAWKOWY RAJ
ZIAJA

-20% na drugą rzecz
Rabat 25% na wybrane marki
Rabat 20% na cały asortyment również przeceniony
Druga sztuka GRATIS (szczegóły u sprzedawcy)
Rabat 20% na drugą i każdą kolejną, nie droższą sztukę biżuterii. Promocje nie łączą się z innymi.
Rabat -30% na Nową Kolekcję
50 % rabatu na pielęgnacje twarzy. Kupując perfumy żel perfumowany gratis.
Rabat 30% na drugi tańszy produkt. Z promocji wyłączone są klocki Lego oraz produkty przecenione.
15% rabatu na cały asortyment. Przy zakupie powyżej 50 zł prezent.

* Promocje na Dzień Rabatów nie łączą się z innym promocjami w sklepach

