
SALON RABAT

BAYLA 20% na nieprzecenioną kolekcję 
BETTY BARCLAY do 20%

BIG STAR 40% na drugą parę spodni 

CCC 20% na cały asortyment  
(rabat nie łączy się z innymi promocjami i nie dotyczy towaru przecenionego)

CELEBRITY 15% na kolekcję wiosna-lato 2019

CLARKS 20% na nową kolekcję SS19 
30% na wybrane modele

CLODI 20% na nową kolekcję 

CONVERSE 20% na buty i ubrania przy zakupie dowolnych skarpet lub sznurowadeł 
(nie dotyczy produktów przecenionych)

DALIA 

pogłębienie wyprzedaży - dodatkowe 20% na modele z kolekcji jesień 2018 
aromatyczna herbatka do każdego zakupionego kompletu bielizny z nowej kolekcji 

wiosna-lato 2019 
20% na kolekcję Basic (modele Anna i Ewa)

DESIGUAL 20% przy zakupie dwóch sztuk
DOUGLAS 20% na cały asortyment (tylko 27.04.2019)

ESTÉE LAUDER / 
CLINIQUE / LA MER /

ORIGINS

20% Estée Lauder  
20% Clinique  
20% Origins

FERINELLE 20%

FIVE O’CLOCK 20% na herbaty i kawy objęte akcją „Budzimy Wiosnę”  
(rabat nie łączy się z innymi promocjami w sklepie)

FRAGOLA 15% na owoce w gorzkiej czekoladzie
GATTA 20% na nieprzeceniony asortyment

GERRY WEBER 20% na nieprzeceniony asortyment

GOLDEN ROSE 15% na dowolną paletę + dowolny błyszczyk
GREENPOINT 20% na aktualną kolekcję (promocje nie łączą się)

HEGO’S 20% na cały asortyment
HERA 20%

INTERSPORT odzież i obuwie marek Adidas, Nike, Reebok, Under Armour taniej o wartość podatku 
VAT

JACK WOLFSKIN 15% na cały asortyment (od cen katalogowych)

JUBITOM 30% na drugą tańszą sztukę biżuterii (oferta nie dotyczy obrączek)  
15% na zegarki

LAUREL 10%
LEE COOPER 40% na drugą sztukę 
LOŻA CAFE 10% na wszystkie sałatki

MARINA RINALDI 10%
MOLE MOLE druga książka 50% taniej (dotyczy książek na stole premiery)

MOTIVE & MORE 20%
NECKERMANN 5% (szczegóły w regulaminie dostępnym w oddziale)

NEW YORKER rabat 20 zł przy zakupach powyżej 100 zł 
rabat 40 zł przy zakupach powyżej 200 zł

OLIMPIA 15% na kolekcję wiosna-lato 2019
OLSEN do 30%

OPI 25%
PAESE 20%

PEPE JEANS 20% na całą kolekcję

PETERSON 20% na portfele marki Peterson  
(nie łączy się z innymi promocjami i nie dotyczy modeli przecenionych)

PUCCINI 50 zł rabatu za każde wydane 250 zł
SAMSUNG BRAND 

STORE 10% na wszystkie TV QLED 2019

SEMILAC 10% na cały asortyment
SOCZEWKI24.PL 20% na oprawki korekcyjne i okulary przeciwsłoneczne 

SOLAR 15% na odzież z kolekcji wiosna-lato 2019 (promocje nie łączą się)
SWISS 15% na zegarki Emporio Armani

TCHIBO 
20% artykuły niespożywcze 

2+1 Święto kawy (nie dotyczy kapsułek i marki Davidoff) 
4+1 kapsułki Cafissimo

TERRANOVA 20% przy zakupach powyżej 100 zł (rabat nie łączy się z innymi promocjami)

THE BODY SHOP 
masła i scruby do ciała za 39,90 zł 

jogurty do ciała za 29,90 zł 
żele pod prysznic za 12,90 zł

TIME TREND 15% (rabat nie obejmuje specjalnych i limitowanych edycji)
TOUS 10%

TRIUMPH 10% przy zakupie 2 lub więcej sztuk  
(rabat nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w sklepie)

VALENTINI SAMSONITE 20% na towar nieprzeceniony 
VANS 15% na wszystko 

VENEZIA 10% na całą kolekcję wiosna-lato 2019 (promocje nie łączą się)

W.KRUK

15% na biżuterię przy zakupie produktów ze srebra za min. 149 zł lub ze złota za min. 399 zł 
15% na zegarki i akcesoria 

*rabat nie dotyczy kolekcji Amore, OHELO, obrączek, zegarków marki Rolex oraz 
smartwatchy

WEEKEND MAXMARA 10%
WHITE HOUSE 30% na drugą rzecz

WITTCHEN 25% na produkty nieprzecenione  
10% na produkty przecenione 

WOJAS 20% na asortyment nieprzeceniony 
WYJĄTKOWY PREZENT 10% na Pakiety Przeżyć 

YOSHE 20%
YVES ROCHER 50% na drugi produkt 

Szczegóły promocji dostępne są w salonach.


