
Black Friday                                                        28 NOIEMBRIE 2014, ORELE 10:00-22:00 

MAGAZINE PARTICIPANTE: 

 

1. Amely: -30% reducere la articolele care nu fac obiectul altor promoții; 

2. Animax: Acvariu Diversa 60 la 349.99 lei +  un voucher cadou în valoare de 50 de lei; 

Recompense căței 4+1 gratis; Medalion personalizat de la 27.99 lei; Hrană animăluțe -

20% reducere; 

3. Bad Axel: -30% reducere la noua colecție toamnă-iarnă; 

4. Badura: -20% reducere la toate articolele din magazin; 

5. Belmondo: Cumpără produse în valoare de 100 de lei și primești cadou o brățară made 

with Swarovski elements în valoare de 25 de lei; -20% reducere la aticolele 

selecționate; cele două oferte nu se cumulează; 

6. Benvenuti: -30% reducere la modelele de încălțăminte și marochinărie din colecția 

toamnă-iarnă; 

7. Bourbon Cocktails & Coffee: Cafea+apă+croissant la 11 lei; 

8. Brands Collection Store: 1+1/2 - al doilea produs cumpărat este la jumătate de preț. 

9. C&A: La cumpărături de peste 100 de lei primești un voucher cadou de -20% reducere; 

Oferte promoționale de până la -30% la articolele selecționate. 

10. Carrefour: Reduceri incredibile la sute de articole; 

11. CCC: -20% reducere la pantofi și genți, în intervalul orar 18:00-22:00; 

12. Cinema Palace: Prețuri special la bilete. Detalii în cinematograf; 

13. Coccodrillo: - 30% reducere la jachetele din colecția de toamnă-iarnă;  

14. Cozacone: Până la -50% reducere la produsele selecționate; 

15. DeLonghi: -20% reducere la toate articolele din magazin; 

16. Diverta: Până la -20% reducere pentru manualele și auxiliarele de la Editura Aramis; 

Cumpără două cărți de la Editura Curtea Veche și primești încă una cadou; Cumpără 

orice carte de la Editura Litera și primești cadou o carte Disney; -30% reducere la 

produsele școlare; 

17. Douglas: -25% reducere; oferta nu se cumulează cu alte oferte și promoții din 

magazine; 

18. Dressing Room: Reduceri cuprinse între -10% și -30% la articolele semnalizate; 

19. Envy: -20% reducere la noua colecție; 

20. Farmacia3: - 30 % reducere la sirop și tablete Proimmunity; 1 produs organic CADOU 

la achiziționarea oricăror 2 produse bio din gamele Alva, Bio Karite sau Eco 

Cosmetics. 

21. Flormar: până la -50% reducere la articolele selecționate; 

22. Hervis: -30% reducere sub formă de voucher pe care îl vei putea folosi în perioada 2-

16.12.2014; 

23. Gatta: Extra 20% reducere pentru articolele de lenjerie Pompea și bodywear Gatta; 

24. Il Passo: Ofertă promoțională. Detalii în magazin; 

25. Magic Fashion: -20% reducere la toate articolele din magazin; 



26. Marionnaud: Până la -70% reducere la produsele selecționate de parfumerie, machiaj și 

îngrijre; Oferta este valabilă pentru posesorii de card de fidelitate și nu se cumulează cu 

alte oferte; 

27. Millefiori: Reduceri de -30% și -70% la produsele selecționate; 

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. New Yorker: Până la -30% la pulovere și jachete din sezonul toamnă-iarnă; 

30. Nike: -25% reducere la articolele care nu fac obiectul altor promoții; 

31. Noriel: Până la -70% reducere la produsele semnalizate; 

32. Office Shoes: Până la -50% reducere la produsele selecționate; 

33. Opticris: - 50%  reducere la ochelarii de soare și la ramele de vedere; lentile progresive 

Varilux  1 pereche + 1 pereche cadou; până la  -25% reducere pentru lentilele aeriene; 

consultații oftalmologice GRATUITE; 

34. Optione: Ochelari de soare: reduceri de -50% pentru mărcile selecționate; Ochelari de 

vedere: reduceri de -50% la ramele de vedere selecționate. Reducerile se acordă la 

comenzi complete care includ lentile și montaj, iar.reducerile se aplică doar la rame. În 

cazul în care se achiziționează doar rama se va acorda o reducere de -20%. Accesorii și 

soluții pentru lentile de contact: -25% reducere la orice achiziție de accesorii și -30% 

reducere pentru soluțiile de întreținere a lentilelor de contact marca Avizor. 

35. Otter: -25% reducere la articolele de încălțăminte și marochinărie, în limita stocului; 

36. Pada Murre: 1+1/2 – al doilea produs la cumpărat este la jumătate de preț; 

37. Penti: -25% reducere; 

38. Popshop: Până la -30% reducere la produsele selecționate; 

39. Professional Shop: -15% reducere la produsele de îngrijire cu gramaj mai mare de 500 

ml; 

40. Salad Box: -25% reducere la orice salată predefinită în intervalul orar 18:00-22:00; 

41. Sabion: -10% reducere la toate produsele din magazin; 

42. Splend’Or: Până la -70% reducere la produsele selecționate; 

43. Steilmann: Până la -30% reducere la produsele selecționate; 

44. Takko Fashion: -30% reducere la tricotaje; 

45. Thya fashion: Până la -30% reducere; 

46. Trattoria 5 Minuti: 1+1 GRATIS la penne rigate cu sos de șuncă și ciuperci;  

47. Yves Rocher: -30% reducere la al doilea produs achiziționat; Reducerea se aplică 

produsului cu preț mai mic și nu se cumulează cu alte oferte sau promoții din magazin; 

48. Zara: Până la -50% reducere la articolele semnalizate; 

49. Zenos Kebab: Meniu special: Aripioare picante cu cartofi prăjiți și salată la doar 12 lei. 

În plus, primești o limonadă gratuit; 

 

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


