
 

Nazwa sklepu Oferta specjalna 

4F 30% rabatu na wszystko z wyłączeniem kolekcji specjalnych 

APART 10% rabatu na wszystko 

BIG STAR  50% rabatu na drugi tańszy produkt 

CCC 20% cały asortyment 

CLIFF SPORT  60% rabatu na każdą parę butów przy zakupie dowolnego droższego produktu 

CROPP TOWN 20% rabatu na kolekcję pełnowartościową 

CZAS NA HERBATĘ 50%, 30%, 20% na wybrane herbaty 

DEICHMANN 20% rabatu na nieprzecenione buty i torebki 

DIVERSE 30% rabatu na wszystko z wyłączeniem kolekcji DEXT DAKAR 

DOUGLAS 20% rabatu na cały asortyment 

FASHION BAGS 20% rabatu na nową kolekcję 

FRYZJER PERFECTION 25 zł strzyżenie damskie, 20 zł strzyżenie męskie 

GATTA 30% rabatu na cały asortyment z wyłączeniem przecenionych produktów 

GSM MALINOWSKI 30% rabatu na część asortymentu 

HOUSE 20% rabatu na cały asortyment 

INGLOT 20% rabatu na całość 

KFC 9,95 zł na wybrane zestawy 

LANCERTO do 70% rabatu na wybrany asortyment 

LOOX 20% rabatu na asortyment, który nie jest objęty inną promocją 

MARILYN 20 % rabatu przy zakupach powyżej 50 zł 

MARTES SPORT do - 70% rabatu na strefy wyprzedażowe oraz końcówki kolekcji odzieży i obuwia 

MEDICINE 30% rabatu na całą kolekcję 

MOHITO 30% rabatu na całą kolekcję 

MOLE MOLE -10 zł przy zakupach powyżej 50 zł (cały asortyment) 

OCHNIK od -20% do -50% cała kolekcja 

ORSAY 
20% rabatu na całe zakupy (nie dotyczy artykułów Specjal Price i kart 
podarunkowych) 

PREZENCIARNIA 10% rabatu na cały asortyment (z wyjątkiem tytoniu i zapalniczek Zippo) 

REBEL ELECTRO 
do -40% RTV, Home Audio, smartfony, zabawki  i akcesoria                                                                     
do -50% AGD, słuchawki, głośniki 

RECMANN 20% rabatu od ceny regularnej 

RESERVED 20% rabatu na całość 

ROSSMANN  
do -70% rabatu dla klubowiczów Klubu Rossmann na perfumy, torby Jemioła, 
zestawy i wybrane zabawki 

RTV EURO  AGD oferta w gazetce promocyjnej sklepu 

SEMILAC 20% rabatu na lakiery hybrydowe (kolorowe) bez baz, topów itp.. 

SINSAY 20% rabatu na wszystko 

SWISS 
15% rabatu na wybrane nieprzecenione marki: Daniel Wellington, Michael Kors, 
Diesel 

TAKKO  30% rabatu na wybrany produkt dodatkowo do 4 kuponów akcji klubu VIP 



 

TELAKCES.COM 
20% rabatu na etui w kolorze black (nie dotyczy SPIGEN i UAG), 20% rabatu przy 
zakupie dwóch produktów  

WAY TO BEAUTY 20% rabatu na wybrane marki, 10% rabatu na akcesoria 

WOJAS  20% rabat na cały asortyment 

WÓLCZANKA do -55% na całą kolekcję 

YES 20% rabatu na drugą i każdą kolejną sztukę . Nie dotyczy obrączek i zegarków 

YOUNG REPORTER 30% rabatu cała kolekcja jesień-zima, 20%-50% MSS wybrane modele 

YVES ROCHER 50% rabatu na asortyment poza zielonymi punktami 

ZABAWKOWY RAJ do -50% rabatu na wybrane produkty 

ZIAJA 20 % rabatu na cały asortyment 

 

*Promocje na Black Friday nie łączą się z innymi promocjami w sklepach! 


