
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKLEP OFERTA PROMOCYJNA NA DZIEŃ 24.11.2017 

4F 20 % rabatu na wszystko od cen pierwotnych (bez kolekcji olimpijskiej) 

APART 10% rabatu na wszystko, 15% dla klientów Apart Platinum Card 

APTEKA ACER 15% rabatu na dermokosmetyki marki Dermedic, 15% taniej dermokosmetyki marki Mustela 

BIG STAR  50 % rabatu na drugą sztukę tańszą lub w tej samej cenie , cały asortyment 

CCC 20 % rabatu na torebki i buty nieprzecenione 

CLIFF SPORT  20 % rabatu na 2 rzecz na paragonie, 40  % na 3 rzecz na paragonie 

CZAS NA HERBATĘ 20 % - 50 % rabatu na wybrane herbaty 

DEICHMANN 20 % rabatu, Klienci posiadający kartę Deichmann Plus będą mogli kupić buty objęte rabatem 30 % z rabatem 50 % 

DIVERSE 30 % rabatu na wszystko 

DOUGLAS 20 % rabatu na wszystko 

FASHION BAGS 20 % rabatu przy zakupie drugiej torebki z nowej kolekcji 

GATTA 30 % rabatu (nie dotyczy innych promocji oraz kolekcji SELF) 

HOUSE 20 % rabatu  na asortyment nieprzeceniony 

KFC 50 % rabatu na zestaw Twister, zestaw Hot Wings, duże Frytki 

LANCERTO do - 75 % rabatu na wybrany asortyment, do - 50 % na kurtki, płaszcze, marynarki 

LOOX 20 % rabatu na okulary przeciwsłoneczne, ramki korekcyjne, soczewki kontaktowe, akcesoria 

LP ELEKTRONIK 20 % - 30 % rabatu na smartfony i słuchawki. 20 % - 50 % rabatu na AGD i zabawki  

MARILYN 20 % rabatu na zakupy za min. 50 zł 

MEDICINE 30 % rabatu na całą kolekcję  

MOHITO 20% rabatu na wszystko 

MOLE MOLE 50 % rabatu na drugą książkę (Literaturę Piękną Polską i Obcą) 

ORSAY 20 %  rabatu (z wyłączeniem artykułów przecenionych i Special Price) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREZENCIARNIA 20 % rabatu na cały asortyment (z wyjątkiem tytoniu i zapalniczek Zippo) 

RECMANN 20 % rabatu na produkty nieprzecenione, 30 % rabatu na perfumy Black, Challenger 

RESERVED 20 % rabatu na cały asortyment również przeceniony 

ROSSMANN  kupując 1 produkt drugi jest za 0,01 zł (perfumy i zestawy świąteczne - zakupy on-line) 

RTV EURO  AGD szczegółowe promocje na Black Friday w bieżącej gazetce promocyjnej 

SINSAY 20 % rabatu na cały asortyment 

SWISS 10 % rabatu na zegarki marki Diesel, Michael Kors, Daniel Wallington 

TAKKO  30 % rabatu na wybrany produkt (z kuponem dla klientów VIP) 

TELAKCES.COM 20 % rabatu na szkła hartowane, etui Jelly Mercury, Fancy,Sligo. Przy zakupie etui - szkło hartowane gratis. 

T-MOBILE 20 % zniżki miesięcznie na wybrane oferty przez cały okres trwania umowy 

WAY TO BEAUTY 20 % rabatu na wybrane produkty, 10 % i 15 % rabatu na sprzęt i akcesoria fryzjerskie 

WOJAS  20 % rabatu na cały asortyment nieprzeceniony 

WÓLCZANKA 30 % na cały asortyment 

YES 20% rabatu na wybraną biżuterię 

YOUNG REPORTER 30 % rabatu na kolekcję jesień - zima 2017/2018 

YVES ROCHER 50 % na wszystkie produkty (z wyłączeniem zielonego punktu) 

ZABAWKOWY RAJ 50 % rabatu na drugi tańszy produkt (za wyjątkiem klocków Lego) 

ZIAJA 20 % rabatu na zestawy świąteczne 

 

*Oferta na Black Friday nie łączy się z innymi promocjami w sklepach 


