
4F cały asortyment rabat na cały asortyment 
od pierwszej ceny

15%

5.10.15 cała nowa kolekcja promocja nie łączy się z innymi akcjami 25%

Adidas Reebok rabat od pierwszych cen na metce 20%

Answear.com cały asortyment rabat obowiązuje w dn. 06.11.2015
na cały asortyment w salonie

20%

Antalya Kebap rabat na kebab na talerzu porcja 
obiadowa, mięso wołowe lub kurczak

23%

Apart Exclusive zegarki, złoto, wyroby z diamentami 10%

Apart Exclusive asortyment srebrny, stalowy oraz kuferki 15%

Bacca Scritorini cały asortyment 30%

Beppi obuwie zimowe 10%

Beppi obuwie jesienne 30%

Big Star cały asortyment 20%

Bijou Brigitte szale, chusty wybrany asortyment 10zł/15 zł

Bytom kolekcja jesień/zima 2015 na nieprzeceniony asortyment 20%
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Carpet Zone meble wypoczynkowe Bizzarto,  
meble skrzyniowe Mebin, dywany

10%

Claire’s cały asortyment 3 w cenie 2 (rabat obowiązuje 
przez cały dzień)

Coccodrillo kolekcja jesień-zima 2015 rabat obowiązuje w godzinach 19-23,  
nie łączy się z innymi promocjami

20%

Conhpol Elite obuwie damskie i męskie* * promocje nie łączą się 12%

Cropp Town asortyment Cropp i Chillin promocja -50% na druga tańszą rzecz 50%

Cross Jeans cały asortyment* * nie dotyczy artykułów przecenionych 20%

Cubus cała kolekcja* (damska, męska, dziecięca, bieliza) * nie łączy się z innymi promocjami 20%

Czas Na Herbatę herbaty 30%

Czas Na Herbatę pozostały  asortyment 20%

Deichmann obuwie, torebki, środki do pielęgnacji obuwia cały nieprzeceniony asortyment 20%

Digel wybrany asortyment do -70%

Digel kurtki i koszule 30%

Diverse produkty nieprzecenione rabat obowiązuje  
w godzinach od 19.00-23.00

20%

Douglas cały asortyment* *  rabat obowiązuje przy zakupie 
produktów marki Douglas za min. 20 zł

20%

DUKA cały asortyment* *  nie dotyczy: AGD, mebli, kart 
podarunkowych oraz rzeczy 
przecenionych

20%

Empik książki wszystkie książki 25%

Eurooptyk badanie wzroku bezpłatnie

Eurooptyk soczewki z AR dotyczy soczewek magazynowych socz. za 1 zł

Eurooptyk oprawy słoneczne rabaty od 20%  
- 30%

Fratelli cały asortyment rabat nie łączy się z innymi promocjami. 
Obowiązuje przez cały dzień.

20%

Galeria Zabawek zabawki cały asortyment, dotyczy  
produktów nieprzecenionych

15%

Galeria Zabawek Loose Moose cała kolekcja marki Loose Moose  
oprócz produktów przecenionych

20%

Gatta nie dotyczy promocji, nowej kolekcji, 
kolekcji licencyjnych, Self-Gatta

20%

Gerry Weber cały asortyment 20%

Gino Rossi buty i torebki kolekcja jesień/zima 2015 20%

Go Sport kolekcja nieprzeceniona 15%

Golden Rose wszystkie cienie do powiek, palty cieni,  
pudry i podkłady do twarzy

20%

Greno Home komplet pościeli “Rubinowa Czerwień” 160/200 - 53 zł                                                      
220/200 - 66 zł

do -70%

Greno Home komplet pościeli “Stylowe Dmuchawce” 160/200 - 123 zł                                                        
220/200 - 154 zł

30%

Greno Home komplet pościeli “Patrizia” 160/200 - 139 zł                                                       
220/200 - 174 zł

30%

Grycan rożek firmowy w cenie 
promocyjnej 

7,90 zł

Guess cały nieprzeceniony asortyment 20%

HD Heavy Duty obuwie HD Heavy Duty 20%
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HD Heavy Duty obuwie i akcesoria Hunter 20%

HD Heavy Duty obuwie Gola 20%

HD Heavy Duty obuwie Dr. Martens 20%

Hexeline wybrany asortyment do -20%

Hobby4Men cały asortyment 10%

Home&You rabat na wszystkie produkty 
nieprzecenione i nie objęte  
inną akcją promocyjną

20%

House druga sztuka -50% 50%

Hummel całość drugi artykuł 50%

Hummel koszulka oficjalna koszulka meczowa  
Klubu Korona Kielce

20%

H&M cały asortyment 30 zł na zakupy powyżej 150 zł

Inglot wybrane produkty do -50%

Janus cały asortyment 15%

Jubiler Skorpion cały asortyment 10%

Jubitom zegarki 15%

Jubitom biżuteria złota, srebrna i z brylantami 15%

Jula rabat na wybrane produkty  
z 8 kategorii produktowych 

do 60%

Julia-Chantelle cały asortyment 15%

Julia-Chantelle wybrane modele do -70%

Jumla sweter, koszula, perfumy 30%

Jumla pozostały asortyment 10%

Kakadu cały asortyment rabat 50% na drugi taki sam produkt*  
* oferta nie obejmuje żywych zwierząt, 
produktów w obniżonych cenach 
oraz nie łączy się z innymi akcjami 
promocyjnymi

KappAhl cały asortyment rabat na całe zakupy w pełnej cenie 20%

Kastor cały asortyment* * nie łączy się z innymi promocjami 30%

Kazar obuwie, torby, teczki, paski, środki cały asortyment 9%

KIK akcesoria zimowe  
oraz kurtki zimowe

akcja rabatowa obejmuje asortyment  
zimowy tzn.: kurtki dziecięce, damskie, 
męskie oraz akcesoria zimowe

10%

Lavard 2+1:  przy zakupie dwoch rzeczy  
trzecia tańsza za 1 grosz

2+1

Lee Cooper cały asortyment 30%

Levi’s cały asortyment 15%

Liu Jo cały asortyment do -20%

LpElektronik wybrany asortyment do -30%

MAGIA wszyscy projektanci do -20%

Magia d’Italia do każdej kawy ciastko owsiane za 1/2 ceny

Manso - elektron. 
papierosy (lokal)

rabat na drugi tańszy produkt  
*nie dotyczy produktów przecenionych

30%

Marilyn wszystkie produkty nieprzecenione 20%

Martes Sport cały asortyment* *  bez rowerów i sprzętu narciarskiego. 
Rabat naliczany od aktualnych cen

10%
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McArthur przeceny na wybrane modele  
do -50% od pierwszej ceny na metce

do -50%

McArthur kolekcja nie objęta promocją 20%

Medicine cały asortyment 20%

Mohito kolekcja regularna z wyłączeniem rzeczy przecenionych  
i Gold Label

20%

New Balance rabat udzielony jest na drugi tańszy 
produkt, bądź w tej samej cenie

20%

New Look cały asortyment rabat obowiązuje przez cały dzień 20%

New Yorker swetry rabat na nieprzecenione swetry 20%

Nike cały asortyment rabat naliczany jest od pierwszych cen 
na metce

20%

North Fish zupa Gronn zupa za 1 zł przy zakupie dowolnego 
zestawu: ryba+dodatki  
jesz ile chcesz + napój

20%

North Fish łosoś grillowany łosoś grillowany + mix sałat za 19,90 zł 20%

Ochnik cały asortyment ( przyznawane w ramach akcji 
rabaty nie łączą się z: innymi promocjami, 
rabatem z tytułu przynależności do KKO, 
produktami już przecenionymi, poduktami 
o obniżonej cenie)

przy zakupie 1 produktu 10%

Ochnik cały asortyment (przyznawane w ramach akcji 
rabaty nie łączą się z: innymi promocjami,  
rabatem z tytułu przynależności do KKO, 
produktami już przecenionymi, poduktami 
o obniżonej cenie)

przy zakupie min. 2 produktów 20%

Office Shoes obuwie Lacoste, Polo Ralph Lauren, New 
Balance, Blink, Kitten, Vans

20%

Office Shoes obuwie CAT, Timberland, Tommy Hilfiger, Hunter, 
Converse, Gant, Skechers

10%

ONLY rabat na cały asortyment 20%

Oodji cała kolekcja rabat przy zakupach powyżej 100 zł, 
również produkty przecenione

20%

Organique cały asortyment 20%

Orsay rabat przy zakupie min. 2 produktów. 
Dotyczy nowej kolekcji. Nie dotyczy Beeline

20%

Pepe Jeans spodnie 10%

Pepe Jeans pozostały asortyment 20%

Pepe Jeans spodnie Americanos 30%

Pierre Cardin cały asortyment 10%  
(wymienne 

na 20%  
w towarze)

Pralnia 5aSec pranie, czyszczenie *  nie dotyczy: sukien ślubnych, rzeczy 
puchowych, rzeczy skórzanych

9,99 zł/szt

Próchnik Rabat na garnitury, płaszcze, kurtki rabat od pierwszych cen od -50 
do -70

Próchnik Rabat na marynarki rabat od pierwszych cen -50%

Próchnik Rabat na cały asortyment rabat od pierwszych cen -30%
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Reporter Young kolekcja jesień-zima 2015 rabat na drugą tańszą rzecz;  
dotyczy asortymentu nieprzecenionego;  
oferta nie łączy się z innymi promocjami 
i akcjami specjalnymi. 
Obowiązuje w godzinach: 
19-23 w dniu 06.11.2015

50%

Reserved modele pełnowartościowe oznaczone białą 
metką*

*  nie dotyczy modeli przecenionych 
oznaczonych pomarańczową metkę, 
modeli oznaczonych zawieszkami, 
modeli objętych promocjami,  
które będą w tym dniu obowiązywały  
w salonie, nie dotyczy kolekcji Concept 
oraz Georgia For Reserved, nie łączy się 
z innymi rabatmi, kuponami, upustami

20%

RH+ wybrany asortyment do -50%

Ryłko obuwie do -15%

Ryłko Fashion cały asortyment 10%

Ryłko Fashion wybrany asortyment do -30%

Selene materace cały asortyment 15%

Sephora cały nieprzeceniony asortyment upominki do zakupów powyżej 200 zł 
do wyczerpania zapasów

20%

Sinsay cały asortyment rabat obejmuje towar pełnowartościowy 
i przeceny.  Nie łączy się z innymi 
promocjami oraz z kolekcją Margaret

20%

Sizeer obuwie, odzież, akcesoria cały asortyment 15% + 
rabat z karty 
Sizeer Club

Smyk fashion (odzież, obuwie i akcesoria) 15%

Soul rabat na cały asortyment 20%

Sportalm -20% na cały asortyment kolekcji Jesień/Zima 2015*
marki: G.Sel, Elisabetta F., Sportalm

* rabat nie dotyczy kolekcji narciarskiej

Sportalm -50% na cały asortyment  
kolekcji Jesień/Zima 2014/15

Strellson cały asortyment 10%  
wymienne 

na 20%  
w towarze

Super-Pharm produkty do makijażu, pielęgnacja twarzy, farby do 
włosów, produkty do pielęgnacji włosów, balsamy 
do ciała, witaminy i minerały

*   promocje drogerii Super-Pharm,  
nie dotyczy apteki                                                               

**promocje nie łączą się ze sobą

25% z kartą 
Life Style

Swiss zegarki do każdego zakupu powyżej 300 zł 
obowiązuje do wyczerpania zapasów  
i nie łączy się z innymi promocjami

biżuteria  
w prezencie

Świat Książki cały asortyment rabat obowiązuje przez cały dzień 25%

Tally Weijl cały asortyment* *  rabat nie łączy się z innymi promocjami 20%

Tatuum W godzinach 19-23 rabat  
na wszystkie rzeczy nieprzecenione

20%

Terranova rabat na całą kolekcję  
również rzeczy przecenione.  
Obowiązuje od 19.00-23.00

20%
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Time Trend zegarki cały asortyment 15%

Time Trend zegarki wybrane modele 30%

Top Secret
&Friends

nowa kolekcja 30%

Tous cały asortyment 10%

Trendy Polska  
- elektroniczne 
papierosy (wyspa)

akcesoria do elektron. papierosów rabat na drugi tańszy produkt*  
*nie dotyczy produktów przecenionych

30%

Triumph cały asortyment 15%

Trussardi Jeans kolekcja jesień/zima 2015 20%

Trussardi Jeans kolekcja jesień/zima 2014 45%

TUA cały asortyment do -40%

Twister cała kolekcja Playboy 30%

Twister termofory 30%

Twoje Soczewki soczewki, okulary przeciwsłoneczne,  
okulary do czytania, akcesoria

rabat na cały asortyment 10%, 15%, 
20%

Unisono cały asortyment 20%

Vans cały asortyment nieprzeceniony 20%

Venezia cały asortyment 20%

Verona obuwie oraz galanteria skórzana rabat na nowa kolekcję 20%

Villa Italia cały asortyment rabat obowiązuje w godzinach: 19-23 30%

Vision Express SP soczewki z pakietu od srebra, zniżka na okulary 15%

Vision Express SP zniżka ile lat tyle zniżki + 100 zł na okulary zniżka 
wiekowa

W&M Travel towar nieprzeceniony 10%

Way to Beauty Lanza, GK, TIG, Hairkop, SarynaKey,  
Bielenda Pro, APIS

produkty do pielęgnacji i stylizacji 
włosów 

20%

Way to Beauty Lanza, GK, TIG, Hairkop, SarynaKey,  
Bielenda Pro, APIS

produkty do pielęgnacji twarzy i ciała 15%

Wittchen cały asortyment nieprzeceniony 20%

Wojas cały asortyment nieprzeceniony rabat nie łączy się z innymi promocjami 
i rabatmi.

20%

Wólczanka cały asortyment 30%

Wrangler Lee cały asortyment bez sale 20%

Wyjątkowy 
Prezent

Pakiet Przeżyć rabat na wszystkie Pakiety Przeżyć 20%

Yves Rocher produkty poza zielonym punktem pierwszy produkt - 30%   
drugi produkt -50%

30%
50%

Zegarki  
i Zagarmistrz 
Fijałkowski

do 30% na wybrane produkty do 30%

Ziaja dla Ciebie cały asortyment* *z wyłączeniem serii PRO 10%

NAZWA SKLEPU PRODUKT KRÓTKI OPIS RABAT



NAZWA SKLEPU PRODUKT KRÓTKI OPIS RABAT


