
“Pink Sales Night”                    17 OCTOMBRIE 2015, 17:00-23:00 

MAGAZINE PARTICIPANTE: 

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

2. Badura: -20% reducere la toate produsele din magazin; 

3. Benvenuti: -30% reducere la articolele din noua colecție și la articolele care nu fac obiectul altor 

promoții sau oferte promoționale; 

4. Bigotti: -20% reducere la toate articolele cu preț întreg; 

5. BSB fashion: La orice achiziție de minim 400 de lei, primești un voucher cadou în valoare de 80 

lei, utilizabil pentru următoarea achiziție efectuată în magazinul nostru. 

6. Insula Carguard: -20%; 

7. Carrefour: Reduceri incredibile la sute de articole; 

8. Coccodrillo: -20% reducere la articolele din noua colecție toamnă iarnă; 

9. DeGeorgia: Până la -10% reducere; 

10. DeLonghi Friends: Extra -20% reducere la jucării și îmbrăcăminte, în limita stocului disponibil; 

Reducerea se aplică la casă. 

11. Envy: -30% reducere la articolele care nu fac obiectul altor promoții; 

12. Farmacia 3: -50% reducere la produsele cosmetice Alva (Alva Green și Alva Coleur). 

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

14. Hervis Sports: -20% la un produs favorit*. *Reducerea de 20% este valabilă în magazinul Hervis 

Sports din Lotus Center, în ziua de 17.10.2015, între orele 17-23, la un singur produs. 

Reducerea nu se aplică produselor marcate cu “Primul pret” şi nu se cumulează cu reducerile 

oferite de alţi parteneri Hervis Sports. 

15. Histeria: -20% reducere la articolele selecționate; 

16. HotShot: -10% reducere la toate articolele din magazin; 

17. KFC: Încearcă noile Duetos la doar 5 lei. 

18. Il Passo: -30% reducere la pantofi de damă, balerini de damă și pantofi bărbați; 

19. LC Waikiki: Cauți reduceri? Urmărește etichetele roșii în magazinul LC Waikiki. 

20. Lee Cooper: Extra -20% reducere; 

21. Magic Fashion: 1+1 gratis la articolele marcate în magazin; 

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

23. Marionnaud: 100 lei discount la orice achiziție de minim 500 lei, pe un singur bon fiscal. Pentru a 

beneficia de discount prezentați acest flyer și codul promo: 8880012101234 în magazin. Oferta 

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

24. Maxximus: Costume de la 200 lei;  Sacouri catifea la 150 lei; Sacouri casual la 200 lei; Pulovere 

100% lână la 90 lei; 

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

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

Fidelitate; Dacă în data de 17.10.2015 este ziua dumneavoastră de naştere, aveți un discount 

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

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

28. Noelle:  Până la -50% reducere; 

29. Office Shoes: Până la -20% reducere la branduri și articole selecționate din noua colecție, în 

limita stocului disponibil; Oferta nu se cumulează cu alte promoții din magazin; 



30. Otter: -20% reducere la articolele de încălțăminte și marochinărie din noua colecție. Oferta 

valabilă în limita stocului disponibil, pentru articolele care nu fac obiectul altor promoții.  

31. Optione: -50 % reducere la ochelarii de soare; -50% reducere la ramele de vedere la o comandă 

completă (ramă +lentile+montaj); 

32. Pada Murre: Extra -20% reducere; 

33. Penti: -25% reducere; 

34. Pizza Hut: Orice Pizza la 10 lei*. *Ofertă valabilă pentru orice pizza mică din meniu. Ofertă 

disponibilă pe blaturile Pan, Thin’n Crispy si Classic. 

35. Profesional Shop: Cadou o perie* cu oglindă pliabilă, de poșetă, la orice bon cu valoarea de peste 

100 lei (*1 perie/bon). 

36. Ra Femme: Până la -50% reducere; 

37. Salad Box: -10% reducere; 

38. Sarah Pop: -40% reducere la articolele Cilio, linia ceai și cafea. Ofertă valabilă pentru articolele 

semnalizate la raft, în limita stocului disponibil; 

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

reducere pentru bijuteriile din aur; *Discounturile nu se cumulează cu alte oferte existente în 

magazin. 

40. Steilmann: Vouchere* valorice la cumpărături de peste 400 lei. *Voucherele se vor putea folosi 

ulterior la cumpărături în magazinul Steilmann. 

41. Thya Fashion: Până la -20% reducere la articolele selecționate; 

42. Yves Rocher: Ședinte de make up GRATUITE (în baza unei programări prealabile); un cadou la 

orice cumpărătură. 

 

 

*Toate ofertele sunt valabile pentru articolele marcate în limita stocurilor disponibile! 


