
NAZWA SKLEPU PRODUKT KRÓTKI OPIS RABAT
4F cały asortyment rabat naliczany od pierwszej ceny 20%
5.10.15 rabat na cały asortyment 20%

5a’Sec - pralnia nie dotyczy sukien ślubnych  
i rzeczy puchowych

pranie czyszczenie tylko 9,99 zł./szt.
Cena obowiązuje z kartą klubową 5a’Sec

Adidas Reebok na cały paragon rabatu udzielamy od pierwszej ceny przy zakupie min. 2 szt. 20%

Americanos Pepe Jeans

spodnie Americanos 10%

buty Pepe Jeans 20%
spodnie Pepe Jeans 10%
pozostały asortyment 20%

Answear.com kurtki, płaszcze rabat na kurtki i płaszcze 30%
pozostały asortyment rabat na cały asortyment 20%

Antalya Kebap kebab na talerzu danie obiadowe wołowina lub kurczak 23%
Bartek obuwie na wiosenną kolekcję marki Bartek przy zakupie dwóch lub więcej par 15%
Badura na wybrane modele 20%
Beppi cały asortyment 10%
Big Star wybrane produkty zniżka nie dotyczy „gór” z kolekcji BASIC i spodni poniżej 179,90 20%

Bijou Brigitte wybrany asortyment 50%
C&A rabat na kolekcję damską 20%
Calzedonia cały asortyment przy zakupach powyżej 150 zł. 10%

Carpet Zone dywany wełniane 10%
dywany syntetyczne 20%

CCC nieprzecenione obuwie i torebki 20%
Centro cały asortyment (oprócz butów za 19.99) 20%

Claire’s biżuteria obniżamy cenę biżuterii na 25 zł i 15 zł

Coccodrillo kolekcja W15 wiosna-lato 2015 

przy zakupach za minimum 150 zł rabat 15%
przy zakupach za minimum 200 zł rabat 20%
przy zakupach za minimum 300 zł rabat 25%
przy zakupach za minimum 400 zł rabat 30%

Conhpol obuwie damskie i męskie * promocje nie łączą się 15%
Cropp cały asortyment na drugą, tańszą rzecz 50%

dla fanów i klubowiczów Cropp zniżka obowiązuje również w 
sklepie online

40%

Cross Jeans cały asortyment 30%
Cubus cały asortyment rabat nie łączy się z innymi ofertami 20%

Czas na Herbatę
wszystkie herbaty 30%
pozostały asortyment 20%

Deichmann obuwie, torebki rabat na nieprzecenione obuwie, torebki 20%



Deni Cler kolekcja wiosna-lato do -30%

Digel garnitury, marynarki 10%
pozostała odzież, akcesoria 20%

Diverse rabat na kolekcję nieprzecenioną. Nie łączy się z innymi ofertami. 10%
Douglas cały asortyment* * rabat obowiązuje przy zakupie produktów marki Douglas za min. 20 zł 20%

Drogeria Natura
lakiery do paznokci wszystkie lakiery do paznokci 2+1 za grosz

akcesoria akcesoria do makijażu, włosów i paznokci 1+1 za grosz *  
(* nie dotyczy produktów marek Catrice i Essence)

Ecco Buty, torby, paski, portfele, 
akcesoria

rabat na cały asortyment 20%

Eurooptyk

okulary korekcyjne + soczewki 
z AR-jednoogniskowe

oprawa pełnopłatna korekcyjna+soczewki z antyrefleksem jednoog.
za 1 zł
kompleksowe badanie wzroku bezpłatne

na wybrane modele okularów korekcyjnych do 50%
Fratelli kurtki rabat na kurtki z nowej kolekcji 20%

torby nowa kolekcja 15%

Fresh na Zdrowie wszystkie produkty „ile masz lat taki masz rabat” w zalezności 
od wieku

Galeria Zabawek ubrania Loose Moose wszystkie ubrania 30%
zabawki wszystkie zabawki 15%

Gatta z wyłączeniem produktów już objętych promocją, nowej kolekcji, 
kolekcji licencyjnych, Self-Gatta, change, kolekcji Britney Spears

15%

Gerry Weber cała kolekcja rabat przy zakupie 2 szt 20%
Gino Rossi rabat na buty, torby, rajstopy, skarpetki, stópki, paski z kolekcji 15.1. 15%
Go Sport wszystkie produkty nieprzecenione 15%

Grycan
deser lodowy 20%
rożek firmowy  7,90 zł

Guess wszystkie produkty nieprzecenione 20%

Heavy Duty marki: HD, Marisha, DM, 
Hunter

15%

Hexeline wybrane modele do -20%

Home&You  wszystkie artykuły 
nieprzecenione rabat nie łączy się z innymi promocjami 20%

House cały towar z wyłączeniem licencji druga, tańsza rzecz -50%
Inglot wybrane produkty do -50%
Intimissimi rabat na cały asortyment powyżej 200 zł 10%
Janus rabat na cały asortyment 15%

Jubitom

kolczyki z brylantami 12%
złote pierścionki* * nie dotyczy obrączek i pierścionków z brylantami 12%
srebrne pierścionki* * nie dotyczy marek-Pandora, Paco Luigi, Astra 20%
zegarki 10%

Julia-Chantelle rabat na cały asortyment 15%

Jumla spodnie, swetry 30%
pozostały asortyment 20%

KappAhl przy zakupie min 2 artykułów w pełnej cenie. Oferty nie łączą się 20%
Kastor cały asortyment 20%
Kazar obuwie, torby, teczki, paski rabat na cały asortyment 9%

Lavard 2+1 oferta dotyczy najtańszego produktu Trzecia 
 sztuka gratis

Lee Cooper rabat na cały asortyment 30%

Levi’s
kurtki 20%
cały pozostały asortyment 30%

Liu Jo
cały asortyment z kolekcji wiosna-lato 2015 do -20%
kurtki i akcesoria 25%



LP Elektronik
rabat na głośniki samochodowe 20%
słuchawki Bluetooth M-LIFE 20%

Magia wybrany asortyment do -30%
Mango na wybrane artykuły do -50%
Manso -elektroniczne 
papierosy (poziom +1)

rabat na drugi tańszy produkt 40%

Marilyn na art. pończosznicze i bieliznę 20%

Martes Sport
wszystkie buty 15% na drugą parę butów 15%
wszystkie polary 15% na drugi polar 15%
wszystkie softshell 15% na drugi softshell 15%

Matras cały asortyment rabat na drugą książkę 50%
McArthur obuwie rabat na obuwie. Nie dotyczy produktów przecenionych 20%
Medicine rzeczy nieprzecenione 25%

Milano Collezioni
rabat na cały asortyment SS15 20%
rabat na kurtki SS15 30%

Mohito rabat na kolekcję regularną (z wyłączeniem Mid season Sale, Gold Label) 20%
Museum Wina  
i Alkohole rabat na wszystkie wina 10%

New Balance asortyment nieprzeceniony przy minimum dwóch sztukach na paragonie 20%
New Look cały asortyment 20%
New Yorker nieprzecenione jeansy rabat na nieprzecenione jeansy i szorty jeansowe 15%
Nike minimum 2 sztuki na cały paragon przy zakupie min. 2 szt. od pierwszej ceny 20%
North Fish wszystkie zestawy*: ryba+dodatki * nie łączy się z innymi promocjami 25%
Ochnik kurtki i odzież dzianinowa promocje nie łączą się 30%

Office Shoes

Converse, Vans, Tommy 
Hilfiger, New Balance na wszystkie modele dostępne w cenie

10%

Lacoste, Timberland, Cat 
Skechers, Hunter, Polo, Kitten

na wszystkie modele dostępne w cenie 20%

Oodji nowa kolekcja przy zakupie za min 100 zł 20%
Organique cały asortyment 20%

Paris Optique na wszystkie oprawy korekcyjne do 50%
okulary przeciwsłoneczne również kolekcja 2015 30%

Pierre Cardin cały asortyment rabat 10% wymienny na 20% w towarze
Prezenciarnia cały asortyment z wyłączeniem art. tytoniowych 30%
Prima Moda wybrany asortyment 10%

Próchnik rabat na kolekcje wiosna –lato 2015, dot. również art. przecenionych 
-  10% rabatu

10%

Raut wybrany asortyment do 30 %
Reporter Young odzież dziecięca druga sztuka. Akcja nie łączy się z innymi promocjami 50%
RH+ na wybrany asortyment do -50%

Reserved

rabat na modele pełnowartościowe 
oznaczone białą metką *     
*  nie łączy się z innymi rabatami, 

kuponami, upustami                               

*  nie dotyczy: modeli przecenionych oznaczonych pomarańczową 
metką, modeli oznaczonymi zawieszkami o wartości 10, 20, 50, 
70, 100, modeli objętych promocjami, które obowiązują w tym 
dniu, nie dotyczy kolekcji Concept 

20%

RTV Euro AGD
podczas akcji każdy klient, który w wyznaczonych godzinach do-
kona zakupu na kwotę większą niż 50 zł otrzyma specjalnie  
przygotowany gadżet firmowy-niespodziankę

Ryłko rabat na cały asortyment  do -10%

Ryłko Fashion
kurtki, płaszcze do -30%
pozostały asortyment 10%

Selene Materace cały asortyment rabat na cały asortyment 10%
Sephora rabat na cały nieprzeceniony asortyment 20%
Sinsay rabat na cały asortyment 20%

Sizeer cały asortyment 15%+rabat 
Sizeer Club



Smyk dział Fashion (odzież, obuwie, 
akcesoria)

rabat nie łączy się z wyprzedażą, promocjami oraz innymi rabatami 15%

Solar rabat na drugi tańszy artykuł 20%

Soul
na obuwie marki Converse  
i New Balance

20%

buty marki Merrell i Cat 30%

Sportalm

cały asortyment kolekcji lato 2015, marek:  
Sportalm, Elizabetta Franchi, G.SEL

20%

obuwie z kolekcji lato 2015 25%
cały asortymen kolekcji lato 2014, marek: Sportalm, Elizabetta Franchi 50%

Stefanel rabat na cały asortyment 20%
Strellson cały asortyment 10% w gotówce wymienne na 20% w towarze
Subway sandwich 25%

Super-Pharm cały asortyment drogerii z kartą Life Style Super-Pharm Galeria Echo Kielce. Nie dotyczy apteki 25%
wybrane produkty. nie dotyczy apteki 60%

Sushi Nigiri
1. Tamago -bulion jajeczny z warzywami -50%
2. Tori Teriyaki -pierś z kurczaka w sosie teriyaki z warzywami -50%
3. Futo Sake Futomak z łososiem -50%

SWISS zegarki do każdego zegarka powyżej 300 zł atrakcyjny 
prezent gratis

Świat Książki cały asortyment przez cały dzień 25%
Tally Weijl cały asortyment rabat nie łączy się z innymi promocjami 20%
Tatuum wszystkie modele nieprzecenione 20%
Terranova na artykuły nieprzecenione 20%
Time Trend cały asortyment 15%
Tous cały asortyment 10%
Top Secret cały asortyment druga sztuka -50%
Trendy Polska  (elektroni- 
czne papierosy, wyspa p.-1)

elektroniczne papierosy  
i akcesoria rabat na drugą tańszą rzecz 40%

Triumph rabat na cały asortyment 15%

Trussardi Jeans rabat na całą kolekcję W/L2014 r 50%
rabat na całą kolekcję W/L2015 r 20%

TUA rabat na cały asortyment do -40%
Twoje Soczewki cały asortyment rabat łączy się z aktualnymi promocjami i KSK 10%
Twister kubki wszystkie kubki 15%
Unisono kolecja wiosna-lato 2015 20%
VANS cały asortyment 20%
Venezia kolecja wiosna-lato 2015 15%
Verona obuwie, torebki, portfele cały asortyment z nowej kolekcji 20%
Villa Italia cały asortyment rabat obowiązuje przez cały dzień 30%
Vision Express kompletna para okularów (oprawa + 2 soczewki) 20%
Vistula rabat na całą kolekcję* * naliczmy od cen regularnych, rabat nie łączy się z innymi promocjami 20%
W&M Travel cały asortyment nie dotyczy rzeczy przecenionych 20%

Way to Beauty kosmetyki

Kerastase 10%
Global Keratin, Tigi, Lanza, SK - rabat na produkty nie objęte promocją 20%
Apis 15%
Bielenda Proffesional 15%

Wittchen cały nieprzeceniony asortyment. do każdego zakupu karta KSK 20%
Wojas rabat na cały asortyment nieprzeceniony 20%
Wólczanka rabat na całą kolekcję * *  obowiązuje od cen regularnych i nie łączy się z innymi promocjami 30%
Wrangler Lee rabat na cały asortyment, bez wyprzedaży 20%

Yves Rocher  rabat na jeden kosmetyk, poza zielonym punktem oraz prezent 
niespodzianka za zakupy powyżej 59 zł. Promocje nie łączą się

40%

Ziaja dla ciebie kosmetyki rabat na serię ogólną i Ziaja Med. 15%
Hobby4Men cały asortymen 15%


