
WEEKEND STUDENTA 17-18 PAŹDZIERNIKA – STUDENCKIE RABATY I PROMOCJE 

sprawdź listę sklepów i punktów usługowo – handlowych oraz ich oferty 
 
Warunkiem skorzystania z oferty jest okazanie legitymacji, indeksu lub innego dokumentu 

świadczącym o statusie studenta (ostateczną weryfikację prowadzi punkt). 

POZIOM 0 

AMBRE ART.. 20 % rabatu na biżuterię z kamieni naturalnych 

10 % rabatu na biżuterię srebrną 

BIJOU BRIGITTE Wybrane artykuły w cenach 5,10,15 zł. 

CUKIERNIA SOWA 40 % rabatu na kawę 

CZAS NA HERBATĘ 20% rabatu na Yerba Mate i akcesoria 

DEICHMANN 15% rabatu na obuwie nieprzecenione - nie łączy się z innymi rabatami 

i  promocjami  

DLA SPANIA 20% rabatu na wybrane materace PerDormire 

HARDY MULTISERWIS 10% rabatu na dorabianie kluczy 

JEAN LOUIS DAVID 20% rabatu na mycie, strzyżenie, czesanie 

KWIACIARNIA 

ORCHIDEA 

10% rabatu na artykuły dekoracyjne i kwiaty sztuczne  

LYNX OPTIQUE Przy zakupie oprawki optycznej soczewki z antyrefleksem i badanie wzroku w 

prezencie 

MATRAS 20%  rabatu na art. papiernicze i książki 

MOZZ 20% rabatu na cały asortyment  

NAIL MANIA 10% rabatu na wszystkie usługi  

ORGANIQUE 10% rabatu na cały asortyment 

PAESE 3+1 na cały asortyment - czwarta najtańsza sztuka za 1 grosz 

PLAY umowa 9 m-cy  i internet mobilny LTE 29,99zł  

PLUS GSM umowa 12 m-cy 10 zł taniej  

POPRAWKI 

KRAWIECKIE 

20 % rabatu na każdą usługę 

PRODUKTY 
BENEDYKTYŃSKIE 

10% rabatu na cały asortyment -wyłączając alkohol 

NA ZDROWIE- soki 15% rabatu na WSZYSTKIE SOKI  

SINSAY 20% rabatu na całą kolekcję 

SŁODKI UPOMINEK 10 % rabatu 

SŁOŃ TORBALSKI -50zł na torebkę marki Słoń Torbalski. 

SWISS Do każdego zakupionego zegarka powyżej 300 zł pasek w prezencie 

TAKI PRECEL precel za 1 zł 

TAKKO 20 % rabatu na całość zakupów, na towar w cenach regularnych i obniżonych. 

TAHEEBO Herbatka 13 Sesja Aktywność umysłowa 50g – 5% 

Herbata Yerba Mate 200g – 5% 

TERRANOVA 15% rabatu przy zakupach od 120 zł do 200 zł  

T-MOBILE internet mobilny z urządzeniem i nowa umowa dla studentów 

VILLA ITALIA 30% rabatu na cały asortyment  

VIP 15% rabatu na torby i plecaki następujących marek: 
1. Caterpilar - wyroby nieskórzane 

2. Daag - wyroby skórzane 

WOJAS 15% rabatu na cały asortyment nieprzeceniony. Rabat nie łączy się z innymi 
promocjami i rabatami 

YVES ROCHER 40% rabatu 1 kosmetyk - nie dotyczy produktów oznaczonych Zielonym 
punktem. 

5asec Wypierz jeansy za 5 zł ! 



 

 

POZIOM 1 

 

AKASAKA 10 % rabatu na sushi 

ATLANTIC 3+1 na cały asortyment - czwarta najtańsza sztuka za 1 grosz 

AVALDI Przy zakupie dowolnego ręcznika haft imienia GRATIS    
Szycie firan i zasłon (usługa) na taśmie marszczącej gratis 

BUTIK 40 % rabatu cały asortyment  

DASTAN Koszula GRATIS do każdej zakupionej marynarki 

EKSPRESS 

KUCHNIA 
MARCHE 

20 % rabatu na cały asortyment 

ELGIR FASHION Do każdego zakupionego garnituru koszula i krawat  w prezencie i 20% rabatu na 

akcesoria 

ETHNICA 

TERANGA 

 10 % rabatu na kosze ręcznie wyplatane z trawy - kraj pochodzenia - Senegal 

Fitness Platinium wejście dla studentów za 1 zł 

KULIG 20 % rabatu na wszystkie torebki 

LAVARD 2+1 - trzeci najtańszy produkt gratis (na asortyment nie objęty przeceną) 

LEE WRANGLER 10 % rabatu na nieprzeceniony towar  

LYKKE 40 % na cały asortyment 

ŁODZIŃSCY 10 % rabatu na biżuterię srebrną 

RECMAN 20 % rabatu na produkty nieprzecenione -promocje nie łączą się 

SALEWA 20 % rabatu na obuwie i odzież oraz plecaki miejskie marki SALEWA 

SATURN zniżka edukacyjna na produkty Apple, na mac 10%, na ipady 8% 

SEVI KEBAB 20 % rabatu na cały asortyment 

SIZEER 15 % rabatu + rabat Sizeerclub 

SO COFFEE 20 % rabatu na kawę, soki, ciasta i inne produkty  

SPHINX studenckie menu 

SUBWAY 2 za 1 - czyli dwie kanapki 15 cm w cenie jednej 

TOY STORE 20 % rabatu na cały asortyment 

TRIUMPH SLOGGI: kup dwie sztuki majtek, a trzecią otrzymasz za 1zł 

ZEBRA 20 % rabatu na cały asortyment 

 


