
“Hot Summer Sales Night”                  9 IULIE 2015, 18:00-24:00 

MAGAZINE PARTICIPANTE: 

1. Bad Axel: Până la -50% reducere la sute de articole marcate cu etichetă roșie; 

2. Badura: -30% reducere în limita stocului disponibil; 

3. Belmondo: Până la -30% reducere; 

4. Benvenuti: -20% reducere la articolele care nu fac obiectul altor promoții sau oferte 

promoționale; 

5. BSB: Reduceri de -30%, -40% și -50%; 

6. Insula Carguard: -20%; 

7. Carrefour: Reduceri incredibile la sute de articole; 

8. C&A: -20% reducere la minim 3 articole achiziționate; 

9. Coccodrillo: Reduceri cuprinse între -10% și -65%; 

10. Cozacone: -20% reducere la articolele selecționate; 

11. DeGeorgia: Până la -10% reducere; 

12. DeLonghi Friends: -1+1/2 gratis la jucării și îmbrăcăminte; 

13. Diverta: 2+1 cadou la cărțile Humanitas Fiction; -20% reducere la toate titlurile editurii Nemira; 

30% reducere la peste 200 de titluri din editura ALL; Prețuri speciale la titlurile selectate din cărți 

pentru copii; 

14. Dressing Room: -20% și -30% reducere la bijuteriile S.Reștea; Oferta este valabilă pentru 

articolele semnalizate. 

15. Deichmann: Până la 50% reducere la articolele marcate prin eticheta de reducere. Oferta este 

valabilă în limita stocului disponibil. 

16. Fany Lux: Până la -50% reducere la articolele selectate; 

17. Farmacia 3: Cadou Soluție micelară Bioderma 250ml la achiziționarea de produse Bioderma 

PHOTODERM în valoare de 100 LEI, pe baza cardului de fidelitate Farmacia 3; -25% la toate 

produsele Pell Amar; Prețuri speciale la Trusa esențială de vacanță și weekend: Detalii în 

farmacie; Reduceri cosmetice între 20% și 40% la produse selectionate;  

18. Gatta: -20% reducere la articolele care nu fac obiectul altor promoții sau oferte promoționale; 

19. Gotti: -20% reducere la articolele pentru bărbați; -50% la articolele de încălțăminte pentru femei; 

20. Hervis: -10%* reducere la produsul favorit. * Ofertă valabilă în limita stocului disponibil, la un 

produs la alegere cu excepția celor marcate ca fiind “Primul preț”, doar ăntre orele 22:00-24:00. 

Reducerea nu se cumulează cu reducerile oferite de alți parteneri Hervis Sports. 

21. Histeria: -50% reducere la articolele selecționate; 

22. Kenvelo: Super Promo de la -50% până la -70% reducere; 

23. Lee Cooper: Până la -60% reducere; 

24. Magic Fashion: 1+2 gratis la articolele selecționate;  

25. Magic Tours: Asigurare de călătorie gratuită la orice sejur; 

26. Marionnaud: 50 lei discount la orice achiziție de minim 250 lei, pe un singur bon fiscal. Pentru a 

beneficia de discount prezentați flyerul și codul promo: 888009271234 în magazin. Oferta nu se 

cumulează cu alte reduceri și promoții și este valabilă pentru posesorii cardului de fidelitate; 

27. Mondex: Reduceri de -8% la produsele Mondex; -16% reducere pentru posesorii de Card de 

Fidelitate; Dacă în data de 09.07.2015 este ziua dumneavoastră de naştere, aveți un discount 

suplimentar de 8%, aşadar veţi avea o reducere totală de 24%. 



28. Musette: Până la -30% reducere; 

29. Nike: Până la -40% reducere la articolele semnalizate; 

30. Noelle:  Până la -50% reducere; 

31. Office Shoes: Până la -60% reducere; -20% pentru produsele cu preț întreg în intervalul orar 

22:00-24:00; 

32. Otter: -40% reducere la articolele de încălțăminte și marochinărie, în limita stocului disponibil; 

33. Pada Murre: 2+1 gratis la cămăși și cravate; 

34. Penti: -25% reducere la articolele de sezon care nu fac obiectul altor promoții; 

35. Popshop: Până la -20% reducere; 

36. Profesional Shop: -15% reducere la toate produsele de îngrijire cu gramaj de peste 500ml din 

gamele Lakme, Wella, L'Oreal, Londa și Wella System Professional. 

37. Ra Femme: Până la -50% reducere; 

38. Top Line: Până la -50% la o selecție de articolele pentru protecție solară Mary Chor și Academie 

(incluzând linii de îngrijire Academie); -30% reducere la o selecție de produse de îngrijire față și 

corp Mary Chor, Academie și Babor; -25% reducere la o selecție de seturi pentru îngrijire și 

styling păr Tigi; -30% reducere la o selecție de produse de îngrijire și styling păr Tigi – linia Bed 

Head; 1+1 gratuit la o selecție de produse de îngrijire și styling păr TIGI – liniile S Factor și 

CATWALK; Preț special Vitality”s pentru o selecție de produse; Prețuri speciale pentru gama 

OPI; -30% reducere la o selecție de produse de îngrijire păr Joico; 

39. Salad Box: -10% reducere la orice salată; 

40. Sarah Pop: -50% reducere la produsele semnalizate la raft; 

41. Sensiblu: - Vara continuă cu sfaturi de la Sensiblu și -30% reducere la produse solare; Reduceri 

de până la -70% la peste 100 de produse L'Occitane; Reduceri de până la -50% la produsele 

Melvita; -20% reducere la șervețele și geluri pentru igiena intima. *Ofertele sunt valabile în 

limita stocului disponibil, pentru deținătorii cardului de fidelitate Sensiblu. 

42. Splend’or: -15% reducere pentru ceasuri, bijuterii din argint și otel, articole decorative; -         5% 

reducere pentru bijuteriile din aur; Discounturile nu se cumulează cu cele deja existente în 

magazin. 

43. Steilmann: Până la -40% la articolele selecționate; 

44. Thya Fashion: Până la -30% reducere la articolele selecționate; 

45. Yves Rocher: Până la -40% reducere la o selecţie de produse; Cadou la orice achiziție; 

*Ofertele sunt valabile pentru articolele marcate în limita stocurilor disponibile! 


