
Spring Sales Night                                                       12  APRILIE 2014, ORELE 18:00-24:00 

MAGAZINE PARTICIPANTE: 

 

1. Amely: -25% reducere la articolele care nu fac obiectul altor promoții 

2. Bad Axel: Reduceri și oferte atractive la articolele selecționate. 

3. Badura: -20% reducere la un articol cumpărat și -30% reducere la două sau mai multe 

articole cumpărate 

4. Belmondo: -15% reducere la articolele selecționate 

5. Benvenuti:  -20% reducere la articolele de încălțăminte și marochinărie 

6. Borsa Rossa: -10% reducere 

7. Brands Collection Store: până la -70% reducere 

8. C&A: Oferte promoționale la articole selecționate din toate departamentele. 

9. CCC: -20% reducere la încălțăminte și genți. Oferta nu se cumulează cu alte oferte și 

promoții din magazine. 

10. Carrefour: Reduceri incredibile la sute de articole. 

11. Casa Lona: până la -50% reducere la articolele marcate 

12. CINEMA: 20% reducere 

13. Coccodrillo: -15% reducere la toate articolele din noua colecție 

14. Dressing Room: -15% reducere la toate articolele de îmbrăcăminte și bijuterii 

15. Drink Shop: Whisky  Jack Daniel`s 1l la 99.99 lei; Vodka  Finlandia 1l la 62.98; Bitter 

 Jagermeister 1l la 73.98 lei; Bitter  Campari 1l la 74.40; Lichior  Sheridan’s 1l la 94.90; 

Whisky  Teacher`s 0,70 l la 43.98. 

16. Envy: -20% reducere la noua colecție 

17. Fany Lux: până la -50% reducere la articolele selecționate; -10% reducere la noua 

colecție. 

18. Farmacia 3: Pachete Alevia Silfide + Ceai de slăbit CADOU; Cetona de zmeura (Adams 

Vision) x 60 cps la cel mia bun preț; Bioderma Sebium -22% REDUCERE (cu cardul de 

fidelitate Farmacia3); AVENE - la orice produs cumpărat din gama HYDRANCE și 

YSTHEAL - CADOU o apă termală AVENE 50ml; ELANCYL - la orice produs 

cumpărat din gama CELLUSLIM – un kit produse ELANCYL CADOU; PELL AMAR 

cream de noapte - 22% reducere (cu cardul de fidelitate Farmacia3); 

19. Gatta: -20% reducere la articolele care nu fac obiectul altor promoţii 

20. Gotti: -20% reducere 

21. Histeria House: -20% reducere 

22. Insula Noelle: până la -30% reducere 

23. Jolidon: până la -30% reducere 

24. Magic Fashion: până la -50% reducere la articolele selecţionate 

25. Magic Tours: asigurare de călătorie gratuită la orice sejur 

26. Media Galaxy: Reduceri atractive la zeci de articole. Detalii în magazin. 

27. Mondex: -8% reducere la orice produs cumpărat; -16% reducere dacă clientul are şi card 

de fidelitate şi -24% reducere dacă este ziua lui.  

28. Nike: -20% reducere la articolele care nu fac obiectul altor promoţii 

29. Orsay: Reduceri attractive la articolele marcate. 



30. Pada Murre: Extra -20% reducere la ofertele curente: -10% reducere la toate modelele de 

costume, sacouri și/sau pantaloni; încă 15% la toate modelele de cămași și încă 25% la 

toate modelele de cravate.    

31. Plafar: Dublarea discountului  pe cardul de fidelitate Plafar de la 5% la 10 %. 

32. Proges: până la -50% reducere  

33. RA Femme: până la -20% reducere 

34. Sarah Pop:  -20 % reducere pentru oalele sub presiune gama Vitavit Comfort, marca 

Fissler și -40% reducere pentru produsele Pentole Agnelli. Reducerea se aplică produselor 

semnalizate la raft. 

35. Sensiblu: -30% reducere la vitamine; Herbosophy - cadou un gel de duș la cumpărarea 

unei creme anticelulitice; Cumpără produse Biosilk în valoare de 130 lei și primești cadou 

un voucher în valoare de 40 lei; Melvita - 50% reducere pentru al doilea produs 

achiziționat pentru îngrijirea tenului. Reduceri valabile în limita stocului disponibil pentru 

deținătorii de card de fidelitate Sensiblu. 

36. Silver Mag: 10% reducere 

37. Splend’or: -15% reducere pentru ceasuri, bijuterii din argint şi oţel, articole decorative; 

5% reducere pentru bijuteriile din aur; Aceste discount NU SE CUMULEAZĂ cu cele 

deja existente în magazin. Pe lângă aceste promoţii beneficiaţi de până la -50% reducere la 

mărci de ceasuri şi bijuterii selecţionate; 

38. Steilmann: -10% reducere la primul produs cumpărat şi -20% reducere la al doilea produs 

cumpărat; Oferta este valabilă pentru articolele selecționate; 

39. Thya fashion: până la -20% reducere  

40. Visage: -15% reducere 

41. Yves Rocher: reduceri de până la -30% pentru o selecție de produse pentru îngrijirea 

tenului și a corpului, machiaj și parfumuri. La cumpărături de minim 29 lei primești 

CADOU o trusă bicoloră, iar la cumpărături de minim 59 lei, primești CADOU un ruj din 

gama Absolut. 

 

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


