
Noaptea Reducerilor                                          18 OCTOMBRIE 2014, ORELE 18:00-24:00

MAGAZINE PARTICIPANTE:

1. Badura: -20% la toate articolele din magazin
2. Bad Axel: până la -50% reducere la articolele selecţionate
3. Benvenuti: -30% reducere la articolele care nu fac obiectul altor promo�ii
4. Brands Collection: până la -90% reducere la articolele selecţionate
5. Borsa Rossa: până la -20% reducere la articolele selec�ionate
6. Bourbon Cocktails&Coffee: -10% reducere la orice consuma�ie
7. Carrefour: Reduceri incredibile la sute de articole.
8. C&A: până la -40% reducere la articolele selecţionate
9. Cozacone: până la -35% reducere la articolele selec�ionate
10. DeLonghi Friends: extra -10% reducere la reducerile existente în magazin
11. Dressing Room: până la -20% reducere la articolele selec�ionate
12. Envy: -20% la toate articolele din magazine
13. Evolution: -10% reducere la orice consuma�ie
14. Fany Lux: -20% reducere la noua colec�ie
15. Gatta: -20% reducere la articolele care nu fac obiectul altor promoţii
16. deGeorgia: până la -10% reducere 
17. Hervis Sports: -20% reducere la produsul favorit. Reducerea de 20% este valabilă în 

magazinul Hervis Sports din Lotus Center Oradea, în data de 18.10.2014, între orele 18-
24, la un singur produs. Reducerea nu se aplică produselor marcate cu “Primul preț” și nu 
se cumulează cu reducerile oferite de alți parteneri Hervis Sports.

18. Histeria House: -20% reducere la articolele selec�ionate
19. H&M: -20% reducere pentru studen�i; reducerea se aplică în baza carnetului de student 

vizat + carte de identitate;
20. Il Passo: -20% reducere la articolele selec�ionate
21. Insula Noelle: până la -50% reducere la bijuteriile din argint; -10% reducere la toată gama 

de ceasuri;
22. Kenvelo: până la -50% reducere 
23. Killtec: Oferte speciale la articolele selec�ionate; 
24. Lee Cooper: extra -20% reducere la toate produsele cu pre� întreg
25. Media Galaxy: Reduceri atractive la zeci de articole. Detalii în magazin.
26. Magic Fashion: -20% reducere la toate articolele din magazin
27. Magic Tours: Asigurare gratuită pentru sejururi;
28. Mondex: -8% reducere la orice produs cumpărat; -16% reducere dacă clientul are şi card 

de fidelitate şi -24% reducere dacă este ziua lui. 
29. Nike: -20% reducere la articolele care nu fac obiectul altor promoţii
30. Noriel: La cumpărături de peste 100 lei prime�ti cadou un voucher de 20 lei. Voucherele 

vor fi valabile pentru cumpărături ulterioare de 150 lei în magazinul Noriel din Lotus 
Center, până pe 31 octombrie 2014.



31. Otter: -20% la articolele de încăltăminte �i marochinărie din magazine
32. Orsay: Vino în magazin să descoperi ofertele Orsay!
33. Pada Murre: între -15% �i -50% reducere
34. Penti: -25% reducere la toate articolele din magazin
35. Popshop: până la -30% reducere la produsele selecţionate
36. Professional Shop: -15% reducere la aparatura electrică Wella;  -15% reducere la 

produsele cu gramaj de minim 500 ml;  
37. RA Femme: între -10% �i -50% reducere
38. Salad Box: -25% reducere la salatele predefinite
39. Sarah Pop: -50% reducre la linia de cu�ite Sharpline, marca Fissler
40. Sensiblu: -30% reducere la produsele de imunitate selectate; Reduceri între -20% �i -30% 

la produse de îngrijire a tenului selectate; La cumpărături L'Occitane de minim 250 lei 
prime�ti cadou o trusă hrănitoare; Cadou ulei de argan roll on Melvita la cumpărături 
Melvita de 100 lei; *Promo�iile sunt valabile în limita stocului disponibil, pentru 
posesorii cardului de fidelitate Sensiblu �i nu se cumulează cu alte promo�ii existente în 
farmacie. Detalii pe www.sensiblu.com sau în farmacie. 

41. Splend’Or: -15% reducere la ceasuri, bijuterii din argint �i o�el, articole decorative, -5% 
reducere la bijuteriile din aur; multe alte reduceri la branduri precum: adidas, fossil, 
emporio armani, police, diesel, dkny, timex, certina, michael kors.

42. Steilmann: -5% reducere la cumpărături de 300 de lei; -10% reducere la cumpărături de 
500 de lei; -15% reducere + întocmirea unui card de fidelitate Steilmann, la cumpărături 
de 700 de lei; Ofertele sunt valabile pentru articolele selec�ionate.

43. Visage: până la -50% reducere la articolele selecţionate
44. Thya Fashion: până la -30% reducere

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


