
OFERTA SPECJALNA „WEEKEND URODZINOWY” 

 26-27 LISTOPADA 2016 

SKLEP POZIOM OFERTA 

AKCESORIA I DODATKI 

SŁOO TORBALSKI 0 20% rabatu na produkty marki  Słoo Torbalski. 

SWISS 0 Przy zakupie zegarka powyżej 300zł PRZEWODNIK  DLA KONESERA lub 
GRAWER do 30 znaków w prezencie. Akcja nie łączy się z innymi 
promocjami. 

VIP 0 15% rabatu wszystkie towary marek Samsonite i American Tourister: 
walizki, plecaki, torby, teczki, portfele, parasole i akcesoria podróżne. 

BACCA 
SCRITTORINI 

0 30 % rabatu na cały bagaż. 

ART. SPOŻYWCZE 

KRAKOWSKI 
KREDENS 

0 20% rabatu na praliny nugatowe świąteczne 75 g. Rabat nie łączy się z 
innymi promocjami. Oferta uprawnia do zakupu maksymalnie 10 szt. 

NA ZDROWIE- 
soki 

0 15% rabatu na cały asortyment. 

BIELIZNA 

ATLANTIC 1 Salon Atlantic promocja 3+1. 

TRIUMPH 1 15% rabatu przy zakupie min. 2szt, 20% rabatu przy zakupie  min. 
3szt. Rabat dotyczy całego asortymentu, nie łączy się z innymi 
promocjami. 

BIŻUTERIA 

AMBRE ART. 0 20% rabatu na wybrane kolekcje biżuterii. 

YES 0  50 PLN rabatu przy zakupie za min 300 PLN oraz 10% rabatu na 
zegarki. 

ETHNICA 
TERANGA 

1 10% rabatu na biżuterię. 

ŁODZIOSCY 1 20 % rabatu na zegarki Esprit - promocja dotyczy salonu Łodzioscy. 
20% na zegarki Lacoste , kup min 2 rzeczy i otrzymaj 10 % rabatu -
promocja dotyczy stoiska Łodzioscy. 

BIJOU BRIGITTE 0 50% rabatu na wszystko, również na artykuły przecenione. 

DLA DZIECI 

KINDERPLANETA 1 Przy zakupie biletu godzinnego druga godzina gratis, bilet całodniowy 
30zł. 

YOUNG 
REPORTER 

1 Promocja SANTA GAME – wygraj rabaty do -50%. Promocyjnych 
zdrapek szukaj w sklepie. 

KAWIARNIE 

COSTA COFFEE 0 30% rabatu na kawę w rozmiarze średnim lub dużym przy zakupie 
ciasta. 

KRAKOWSKA 
MANUFAKTURA 
CZEKOLADY 

0 Croissant   polany pyszną czekoladą plus kawa w cenie 3.50 

SO COFFEE 1 20% rabatu na kawy i herbaty z kampanii jesiennej. 

KRAKOWSKIE 
WYPIEKI 

0 20% rabatu na torty przyjęte podczas trwania weekendu 
urodzinowego. 

MODA 

MOZZ 0 W tych dniach do każdego zakupu klient otrzyma prezent ( skarpetki ). 



C&A 0 20% rabatu na wszystko. 

VISTULA 0 30% rabatu na całą kolekcję. Rabat obowiązuje od cen regularnych i 
nie łączy się z innymi promocjami. 

WÓLCZANKA 0 30% rabatu na całą kolekcję. Rabat obowiązuje od cen regularnych i 
nie łączy się z innymi promocjami. 

BIG STAR 1 20% rabatu na kurtki i spodnie. 

BUTIK 1 50% rabatu na wszystko. 

DASTAN 1 10% rabatu na całą kolekcję. Z wyjątkiem towarów przecenionych. 

DIVERSE 1 20 % rabatu na produkty nieprzecenione. Rabat nie łączy się z innymi 
promocjami trwającymi w salonie. 

ELGIR FASHION 1 Promocja 2 + 1 przy zakupie dwóch koszul trzecia Gratis. 

LAVARD 1 2+1( trzecia najtaosza sztuka gratis). 

LEE WRANGLER 1 30% rabatu na rzeczy nieprzecenione.  

LYKKE 1 80% rabatu na posezonową wyprzedaż oraz 30% rabatu na wszystkie 
nowości. 

MONNARI 1 40% rabatu na JZ16. 

VISSAVI 1 20% rabatu na sukienki. Dotyczy asortymentu  nieprzecenionego. 

QUIOSQUE 1 70% rabatu. 

DOM I WNĘTRZE 

DLA SPANIA 0 Wszystkie łóżka dostępne od ręki bez VAT. Dla każdego Klienta próbka 
zapachu SENSE bezpłatnie. 

DUKA 0 20% rabatu na cały, nieprzeceniony asortyment marki DUKA. Oferta 
nie dotyczy marek innych niż DUKA, kart podarunkowych, mebli i nie 
łączy się z innymi promocjami. 

JYSK 0 Do 70% rabatu. 

VILLA ITALIA 0 25% rabatu na cały asortyment dostępny w lokalu. 

ENGLISH HOME 0 50% na cały asortyment plus promocje "produkty w super cenie" 
które będą obowiązywały według wewnętrznego harmonogramu. 

OBUWIE 

CCC 0 20% na buty i torebki z kolekcji jesieo/zima . Rabat nie łączy się z 
innymi promocjami. 

DEICHMANN 0 30 % rabatu dla posiadaczy karty Deichmann Plus na oznaczone 
artykuły. 

RYŁKO 0 10% rabatu na 26 listopada rabat dla klientów-10% przy zakupie za 
min 300zł. 

WOJAS 0 15% rabatu na cały asortyment nieprzeceniony. 

KULIG 1 20% rabatu na torebki. 

LUMI 1 70% rabatu na obuwie i torebki. 

SIZEER 1 15% rabatu + rabat Sizeer Club (do -25%). 

ZEBRA 1 20% rabatu na całą kolekcję. Promocja nie łączy się z innymi rabatami. 

RESTAURACJA 

AKASAKA 1 10% RABATU 

EKSPRESS 
KUCHNIA 
MARCHE 

1 20 % rabatu na cały asortyment, jeśli chodzi o jedzenie (nie dotyczy 
napojów) -na podstawie legitymacji dla studentów i uczniów. 

KFC 1 Tylko na hasło weekend urodzinowy : promocyjne zestawy w 
atrakcyjnej cenie -  2 shake za 50% ceny; 8 winsów, duże frytki  za 
9.99 zł 

SEVI KEBAB 1 20 % rabatu na cały asortyment, jeśli chodzi o jedzenie (nie dotyczy 
napojów i "super ofert") -na podstawie legitymacji dla studentów i 



uczniów. 

SPHINX 1 40% rabatu na wszystkie napoje, Shoarma + napój w cenie. 

POLAKOWSKI 1 20% na zestaw obiadowy.  

SPORT 

FITNESS 
PLATINIUM 

1 49z ł zamiast 69 zł za karnet half open, 79 zł zamiast 99 zł za karnet 
open.  

INTER SPORT 1 Odzież i obuwie taniej o wartośd podatku VAT z wyłączeniem butów 
narciarskich. 

SALEWA 1 20% rabatu na cały asortyment. 

PAFOSKAN 0 10% rabatu na cały asortyment oraz 20% rabatu na trzy popularne 
produkty: UNS Econo 900g, UNS BCAA Instant 500g, Activlab Best 
Creatine 600g. 

4F 1 15% od ceny pierwszej na cały asortyment. 

SZTUKA I ROZRYWKA 

KINO MIKRO 1 Bilety 10 zł. 

URODA I ZDROWIE 

PAESE 0 30% rabatu na kosmetyki kolorowe. 

TAHEEBO 0 Zestawy prezentowe: Zestawy 3 herbat Spiżarnia Prababci Janiny oraz 
Zestawy 3 herbat Taheebo w cenie 25,00zł. Promocję na wybrane 
zioła i EKO zioła -10%, -15%, -20% 

BEAUTY POINT 0 10% rabatu na wszystkie nasze usługi 

DOUGLAS 0 20%  rabatu na zapachy. 

JEAN LOUIS 
DAVID 

0 50% rabatu na rytuał pielęgnacyjny KERASTASE. Do ceny należy 
doliczyd cenę usługi mycie, czesanie lub mycie strzyżenie, czesanie. 

LYNX OPTIQUE 0 20% rabatu na wybrane modele opraw optycznych i 
przeciwsłonecznych. Oprawki podlegające przecenie, będą specjalnie 
oznaczone. Promocja ta nie łączy się z innymi promocjami trwającymi 
w salonie. 

MMONROE 0 15% rabatu na kosmetyki Framesi. 

VISION EXPRESS 0 Ile lat tyle zniżki + 100zł. 

NAIL MANIA 0 20% rabatu na pedicure hybrydowy. 

ORGANIQUE 0 10% rabatu produkty na wagę. 

YVES ROCHER 0 40% rabatu na 1 kosmetyk. Rabat udzielany od ceny maksymalnej 
sugerowanej. Oferty promocyjne nie łączą się. Nie dotyczy produktów 
oznaczonych zielonym punktem. 

APTEKA URODA 0 20%, 30% rabatu, 1+1. Dermokonsultacje marek L’oreal i Pierre Fabre. 

USŁUGI 

FOTOJOKER 0 50% rabatu na zdjęcia natychmiastowe w formacie 10x15 (max 20 
sztuk). 

HARDY 
MULTISERWIS 

0 10% rabatu na klucze i imobilizerem. 

KWIACIARNIA 
ORCHIDEA 

0 10% rabatu na pudełka ozdobne  i upominki. 

PREZENT MARZEO 0 15% rabatu na zestawy prezentowe. 

SIGMA 
UBEZPIECZENIA, 
TŁUMACZENIA 

1 5% rabatu na tłumaczenia. 10 % rabatu rejestracja pojazdów. 15% 
rabatu na ubezpieczenia majątkowe (tylko mieszkania/dom). 

PLUS GSM 0 30% rabatu wszystkie akcesoria. 

MOBILE STORE 0 50% rabatu na drugie taosze akcesorium(oferta nie obejmuje 
akcesoriów oryginalnych oraz pokrowców marki spigen). Szkła 



hartowane 25zł - przy zakupie darmowa usługa założenia. Do każdego 
zakupionego telefonu szkło hartowane lub folia ochronna gratis. 
Mercuryjellycase 30zł. 

ZWIERZĘTA 

AQUAEL ZOO 0 Promocje gazetkowe. 

 


