
SKLEP RABAT

ADIDAS 30% rabatu od cen katalogowych. Promocje nie łączą się. 

ALDO 25%

AMI BIJOUX 20%

APART 10% rabatu dla wszystkich klientów, 15% rabatu dla Platinium ADC

BAYLA Do 30% na nieprzecenioną kolekcję damską i męską w dniach 24 - 26 listopada. Promocje nie łączą się.

BETTY BARCLAY do 20%

BIG STAR 50% na drugą sztukę.

BURGER KING Zestaw Bacon Cheese Whopper w cenie burgera.

BY DZIUBEKA 30% rabatu przy zakupach powyżej 100 zł. Promocja nie obejmuje kolekcji SILVER. 

BYTOM Minimum 50% wszystkie garnitury i koszule.

C&A 20% na cały asortyment. 

CALZEDONIA 20% na wybrane artykuły.

CELEBRITY 30% na wybrane modele.

CLARKS 30%

CLINIQUE 25%; w promocje nie są włączone sety świąteczne.

CLODI Do 50%.

COCCODRILLO 20% na kolekcję jesień-zima 2017 w dniach 24 - 26 listopada.

CONVERSE 50% na wybrane produkty.

DALIA 10% na całą kolekcję bielizny.

DEICHMANN Dodatkowy rabat 20% na już przecenione artykuły dla posiadaczy kart Deichmann Plus. 

DIVERSE 30% na wszystko. Rabat nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.

DUKA 30%. Rabat obowiązuje przez cały weekend (24 - 26 listopada). Rabat 30% przyznawany jest na 
nieprzecenione produkty marki DUKA. Oferta nie dotyczy kart podarunkowych oraz zewnętrznych marek. 

ECCO 30%

ESPRIT Od 23 do 26 listopada 100 złotych rabatu przy zakupie powyżej 400 zł. Zapisz się do Esprit Friends,  
a otrzymasz 160 zł rabatu przy zakupie powyżej 400 zł. 

ESTÉE LAUDER 20%

ETAM 20%

FERINELLE 10%

FRUTTI ART  10% na wszystkie artykuły znajdujące się w sprzedaży.

GEOX 20% na całą kolekcję w dniach 24 - 27 listopada

GERRY WEBER 20%

GREENPOINT 25% na całość nieprzecenionej kolekcji przez cały weekend 24 - 26 listopada.

GUESS 30% na kolekcję FW2017 w dniu 24 listopada. 20% na kolekcję FW2017 w dniach 25 i 26 listopada.

HEGO’S 30% na wybrany asortyment.

HERA Do 30% na wybrany asortyment.

INGLOT 10%.

INTERSPORT 40% rabatu na marki: Adidas, Asics, Nike, Puma, Reebok oraz Under Amour.

INTIMISSIMI 20% na wybrane artykuły.

JACK WOLFSKIN 20% od cen katalogowych na cały asortyment Jack Wolfskin. 

JUBITOM Biżuteria -15%; zegarki - 15%, nie dotyczy Tag Hever Connected. 

KAZAR 20% przy zakupie 1 produktu, 30% przy zakupie 2 lub więcej.

KFC Wybrane produkty w promocyjnych cenach.

LAMBERT 30% na całą kolekcję. 

LAUREL 10%

LEE COOPER 40%

LEE WRANGLER 25%

L’OCITTANE 15% na cały asortyment. Nie łączy się z innymi promocjami.

LOŻA CAFE 10% na wszystkie sałatki

MAC COSMETICS 20% na cały asortyment. Eyeliner przy zakupie powyżej 299 zł. 

MANIPEDI 50% na wybrane produkty OPI i ManiPedi

MARC O’POLO 20% na wybrane artykuły

MARELLA 20% na wybrany asortyment

MARINA RINALDI 10%

MCDONALD’S 2 x burger za 12 zł (do wyboru Big Mac lub WieśMac)

MEDICINE 30% na całą kolekcję w dniach 24 - 27 listopada.

MENSA HOME Do 50% w dniach 24 - 26 listopada.

MENSA HOME PREMIUM Do 50%.

MIYAKO SUSHI Japońska, zielona herbata do każdego zamówienia na miejscu.

MOLE MOLE 24 listopada: druga książka -50% literatura piękna, polska i obca. 25 listopada: druga książka -50% 
literatura faktu. 26 listopada: druga książka -50% literatura obyczajowa.

MOTIVE & MORE 20% na wszystkie ubrania (promocja nie dotyczy kurtek zimowych). 30% na torebki Love Moschino.

NORTH FISH mały dorsz z frytkami za 10 zł; duży dorsz i dodatki „jesz, ile chcesz” za 20 zł

OCHNIK Od 20% do 50%.

OLIMPIA 25% kolekcja dzianinowa jesień-zima.

OLSEN Do 50%.

ORGANIC FARMA ZDROWIA 15% na cały asortyment przy zakupach powyżej 50 zł.

ORGANIQUE 20%

ORIGINAL MARINES 30% na kolekcję jesień/zima. 

ORSAY 20%. Nie dotyczy artykułów special price oraz przeceny. 

PAESE 30% na cały asortyment (promocja nie obejmuje akcesoriów).

PANDORA Przy zakupie za minimum 499 zł - limitowana bransoletka o wartości 279 zł w prezencie. 

PEEK & CLOPPENBURG 20% na przecenione artykuły.

PEPE JEANS 30% na cały asortyment w dniach 23 - 26 listopada.

PETERSON 20% na portfele Peterson (nie łączy się z innymi promocjami).

PRÓCHNIK 70% na wszystko.

PUCCINI 50% na wszystkie produkty od ceny podstawowej

REEBOK 30% na cały asortyment od cen katalogowych. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

RYŁKO 10% na cały asortyment nieprzeceniony.

SATURN Do 20% na wybrane produkty.

SOCZEWKI24 20% na oprawki przy zakupie okularów korekcyjnych; 30% na okulary przeciwsłoneczne Ray-Ban.

SOLAR Do 30% na wybrane modele.

STARBUCKS COFFEE Przy zakupie paczki kawy w piątek - napój w rozmiarze Tall gratis!

STREFA FRYZUR 20% na kosmetyki.

SWISS 15% na marki: Diesel i Emporio Armani

TATUUM 20% na nieprzeceniony towar.

TCHIBO 20% na produkty użytkowe. Promocja na ekspresy Cafissimo: Pure z 249 zł na 199 zł, Mini z 299 zł na 249 zł, 
Classic z 449 na 349 zł, Tutto z 399 na 299 zł oraz Latte z 999 zł na 599 zł.

TENATELLI FASHION OPTYK 20% na wszystko z wyłączeniem kolekcji Ray-Ban.

TERRANOVA Przy zakupie 3 sztuk - 10% zniżki, przy zakupie 5 sztuk - 20% zniżki, przy zakupie 7 sztuk - 30% zniżki.

TIME TREND 15% na cały asortyment oraz 30% rabatu na wybrany asortyment.

TOUS 20% na wybrany asortyment w dniach 24-26 listopada.

TRIUMPH 30% w dniach 24 - 26 listopada.

VALENTINI SAMSONITE 25% na cały asortyment (nie dotyczy produktów przecenionych; promocje nie łączą się).

VANS 30% rabatu na cały asortyment. Nie dotyczy butów Old Skool (black/white) oraz towarów przecenionych.

VENEZIA 20% na całą kolekcję w dniach 24 - 26 listopada. Rabat nie łączy się z innymi promocjami.

VISION EXPRESS 30% na oprawy i okulary przeciwsłoneczne.

VISTULA 30% rabatu z wyłączeniem kolekcji limitowanej.  

W. KRUK

15% na biżuterię z diamentami i białymi cyrkoniami. Promocja obowiązuje biżuterię z białymi kamieniami takimi jak: 
 diamenty, cyrkonie, topazy, opale, perły oraz masa perłowa. 

Nie dotyczy kolekcji Amore i obrączek. Rabat udzielany jest od cen regularnych. 
Promocja obowiązuje w dniach 24 - 27 listopada. 

W.ŚLIWIŃSKI 50% na drugi tańszy produkt. Promocja nie dotyczy produktów na zamówienie (np. obrączki).

WEEKEND MAX MARA 10%

WHITE HOUSE 20% na drugą tańszą rzecz.

WÓLCZANKA 30% na całą kolekcję (rabat obowiązuje od cen regularnych na całą kolekcję jesień/zima 2017 z 
wyłączeniem kolekcji limitowanej. 

YES 20% na wybrany asortyment w dniach 24 - 26 listopada. Promocje nie łączą się. 

YOSHE 15%

YVES ROCHER 50% rabatu na trzy produkty.

ZEBRA 20% na nową kolekcję. Rabat nie łączy się z innymi promocjami. 


