
Black Friday                                                       29  NOIEMBRIE 2013, ORELE 10:00-22:00 

MAGAZINE PARTICIPANTE: 

 

1. Animax- reduceri de până la 50% 

2. Astop- reducere de 5% 

3. Badura- 25% reducere la toate articolele, în perioada 22.11-30.11.2013 

4. Amely- reducere de 20% la toate produsele care nu se găsesc într-o altă ofertă 

5. Splend’Or- 15% reducere pentru ceasuri, bijuterii din argint şi oţel, articole decorative; -

5% reducere pentru bijuteriile din aur. Aceste discount-uri NU SE CUMULEAZA cu cele 

deja existente in magazin. Multe alte promoţii in magazin. 

6. Benvenuti- reduceri surpriză! Vă aşteptăm în magazin! 

7. Brands Collection- până la 50% reducere la articolele selecţionate 

8. Billy Art Club- reducere de 10% 

9. CCC: –20% reducere la artiolele de încălţăminte şi genţi din colecţia Toamnă-Iarnă 2013 , 

după ora 17:00. 

10. Coccodrillo: -20% la colecţiile noi de toamnă-iarnă  

11. Cozacone- reduceri de până la 30%. Descoperă o varietate de combinaţii elegante! 

12. Cinema: - 20% reducere la toate articolele 

13. Cinema Palace- “Girl’s Night Out” - Eveniment dedicat doamnelor şi domnişoarelor. 

Orice bilet la film costă 9 lei în data de 29.11.2013! 

14. De Georgia- până la 10% reducere 

15. Dressing Room-10% reducere la tutuuri, cutii cadou, accesorii botez ; -15% reducere la 

paltoane mari, mici, rochii mari, mici şi bijuterii; -30% reducere la rochiile de mireasă. 

16. Drink Shop- reduceri la zeci de produse. Detalii în magazin! 

17. Douglas: -40 % pentru cel de-al doilea produs achiziţionat. Oferta este valabilă pentru 

produsele care nu intră în alte promoţii. 

18. Enigma- 10% reducere 

19. Envy- 20% reducere la toate articolele  

20. Gatta- primeşti cadou unul din ciorapii aleşi de tine la cumpărături de minim 6 ciorapi pe 

acelaşi bon fiscal; -reducerea de 20% se acordă la casă pentru produsele care nu fac 

obiectul unei alte reduceri sau promoţii; -ciorapul cadou este cel care are preţul cel mai 

mic. 

21. Gotti- reducere de 20% la toate produsele comercializate 

22. H&M-reduceri de 20% la orice achiziţie, în baza cuponului H&M. 

          -oferta este valabilă pentru o singură achiziţie, indiferent de numărul de produse, în 

perioada 29.11-10.12.2013, în toate magazinele H&M din România, doar împreună cu 

cuponul de reducere. Acesta poate fi decupat din catalogul campaniei şi este disponibil 

pentru download de pe pagina de web: hm.com/ro şi de pe pagina oficială de Facebook a 

H&M. 

23. Hervis Sports- 30% reducere sub forma de bon valoric la toate articolele, doar în perioada 

28.11-01.12.2013 ; -oferta promoţională este valabilă în limita stocului disponibil, în 



perioada 28.11-01.12.2013 la toate articolele sportive din magazinele Hervis Sports din 

România; 

                      -reducerea de 30% se oferă sub formă de bon valoric între 02.12-05.12.2013 

şi nu se cumulează cu reducerile acordate de alţi parteneri Hervis Sports şi cu reducerile la 

schiuri şi biciclete. 

24. Histeria- 20% reducere la toate articolele 

25. Hypermarket Carrefour- până la 50% la sute de articole 

26. Inedit: Reduceri de până la 59% la mai multe produse de îmbrăcăminte pentru femei şi 

bărbați + la orice produs achiziționat (exceptând cele le -69%) îţi dăm TVA-ul înapoi! 

27. Jolidon- reducere de 30% la toate produsele, în perioada 29.11-01.12.2013 

28. Kenvelo- “Totul la -50%”, valabil la toate articolele din magazin, în afară de articolele din 

Promo Essentials şi Promo Pulovere. 

29. KFC: LA fiecare meniu de aripioare comandat (5 sau 8) primeşti un meniu identic gratuit; 

30. Leonardo- 30% reducere la toate articolele 

31. Mondex- reduceri de 8% la produsele Mondex; -16% reducere pentru posesorii de Card de 

Fidelitate;  -dacă în data de 29.11.2013 este ziua dumneavoastră de naştere, Cardul 

Mondex vă aduce un discount de 8%, aşadar veţi avea o reducere totală de 24%. 

32. Nike- 25% reducere 

33. Noriel-reduceri la zeci de produse. Detalii in magazin! 

34. Obsession- 10% reducere la toate produsele 

35. OptiONE-reducere de 50% pentru soluţiile de întreţinere a lentilelor de contact marca 

Avizor; - reducere de 50% la ochelarii de soare; Doar produsele care depăşesc suma de 

400 lei. 

36. Oticris-reduceri de până la 30% la rame ochelari de soare, rame ochelari de vedere şi 

lentile. 

37. Orsay- reduceri de până la 30% la articolele selecţionate 

38. Otter- reducere de 20% la încălţăminte şi marochinărie 

39. Pada Murre-10% extra reducere care se va cumula la toate reducerile oferite de magazin; 

al doilea produs va fi la jumatăte de preţ. 

40. Panino la Dani- 2 lei reducere la preparate culinare 

41. Professional Shop- 10% reducere la aparatura Wella- plăci, ondulatoare, uscătoare, maşini 

de tuns. 

42. Proges: reduceri de până la 50% 

43. Quasi Pronti: La orice porţie de paste, cannelonni, lasagna sau pizza comandată, primeşti 

o limonadă GRATUIT! 

44. Salad Box- 25% reducere la salate, supe şi fresh-uri  

45. Sarah Pop- 30% reducere pentru gama de produse Fissler; -20% reducere pentru gama de 

produse Kuchenprofi; Fac excepţie produsele care fac obiectul altor campanii sau care 

intră la preţuri promoţionale.  

46. Sensiblu-cumpără 2 produse şi al 3-lea este pentru tine! -2+1 la gamele: Boots, Biosilk, 

Melvita, Avene (pentru îngrijirea fetei), Vichy; -promoţie valabilă pentru deţinătorii 

cardului SSB, pentru cumpărături din aceeaşi gamă; Se oferă cadou produsul cu valoarea 

cea mai mică. 

47. Steilmann- reduceri de până la 30% la marfa selectată 



48. Silver Mag- 10% reducere la toate articolele 

49. Thya Fashion- până la 30% reducere 

50. Visage- 20% reducere la articolele marcate 

51. Zeno’s Kebab- Doner Kebab + limonadă la doar 10 lei 

52. Yves Rocher: O cremă de mâini Cacao și Zmeură, 30 ml OFERITĂ la cumpărături de 

minim 29 lei. 

*Ofertele sunt valabile în limita stocurilor disponibile, pentru articolele semnalizate. 


