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nazwa sklepu oferta specjalna na dzień 16 czerwca 2018 r. 

4F wyprzedaż do - 50 % 

BIG STAR  70 % rabatu na drugą rzecz z kolekcji wiosna 2018 

CCC 20 % rabatu na nieprzecenione buty i torebki 

CLIFF SPORT  
40 % rabatu na marki PROSTO, ELPOLAKO, SSG-ROK 2016, 
30 % przy zakupie zestawu: spodni i bluz, bluzy i bluzy, spodni i spodni 

DEICHMANN 20 % rabatu na nieprzecenione torebki, plecaki, portfele, skarpety 

DIVERSE 20 % rabatu na kolekcję nieprzecenioną 

DOUGLAS 20 % rabatu na cały nieprzeceniony asortyment 

FASHION BAGS wyprzedaż do -50 %, 20 % rabatu na 2 walizkę, 

GATTA 20 % rabatu na kolekcję BASIC, do 50 % zniżki na wybrane modele kostiumów kąpielowych 

GRACJA 30 % rabatu na wszystkie zegarki 

GSM MALINOWSKI 20 % rabatu na wybrany asortyment 

HOUSE 20 % rabatu na męskie i damskie t-shirty, nieprzeceniony short sleeve, spodnie i jeansy 

INGLOT 20 % rabatu na kosmetyki (nie dotyczy akcesoriów) 

KFC Duże frytki 2,95 zł, zestaw Twister 7,95 zł, zestaw Hot Wing 6,95 zł 

LANCERTO 
do -50% na koszule, do -37% na marynarki,                                                                                            
zestaw 2 koszulek przeceniony z 199,80 zł na 139,90 zł,                                                                                   
zestaw 3 koszulek przeceniony z 299,70 zł na 199,90 zł 

LOOX 20 % rabatu na asortyment nieprzeceniony 

LP ELEKTRONIK 
20 % rabatu na słuchawki Kruger&Matz,                                                                                               
10 % rabatu na sprzęt AGD,                                                                                                                      
5 % na telewizory i smartfony 

MARILYN 
dodatkowe 20 % rabatu na kolekcję rajstop Fashin W/L 2018 (łączny rabat 50 %),                                                                                       
dodatkowe 10 % rabatu na wybrane modele bielizny (łączny rabat 40 %) 

MEDICINE 50 % zniżki na drugi artykuł 

MOLE MOLE wybrane tytuły książek już od 9,99 PLN 

OCHNIK Przy zakupie 1 walizki:  każda kolejna walizka lub kuferek -20 %,  akcesoria do walizek - 70 % 

ORSAY 20 % rabatu na drugą sztukę z nowej kolekcji  
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PLAY 2 smartfony w cenie 1 

RECMANN 20 % rabatu na cały nieprzeceniony asortyment,  wyprzedaż do -70% 

ROSSMANN  
rabaty od 20 % do 30 % na wybrane artykuły                                                                                              
dodatkowe rabaty na wybrane artykuły z klubem Rossmann 

SWISS 5 % rabatu na cały nieprzeceniony asortyment 

TAKKO  wyprzedaż do - 50% 

TELAKCES.COM 20 % rabatu na wybrane modele etui i szkła hartowane 

WAY TO BEAUTY 
10% rabatu na cały asortyment,                                                                                                                  
20 % rabatu na wybrane produkty 

WOJAS  20 % rabatu na asortyment nieprzeceniony  

WÓLCZANKA do -70 % na artykuły z kolekcji wiosenno-letniej 

YOUNG REPORTER do - 70% na kolekcję wiosna-lato 2018, druga sztuka - 50% odzież galowa 

YVES ROCHER 
50 %  rabatu na asortyment poza zielonymi punktami,                                                                      
prezent niespodzianka przy zakupach powyżej 59,90 PLN 

ZABAWKOWY RAJ 
10 % rabatu na klocki Lego,  
20 % rabatu na produkty firmy Playmobil,                                                                                                                       
30 % rabatu na plecaki szkolne 

ZIAJA 10 % rabatu na cały asortyment 

 


