
“Super Sale”                 Din 15 IANUARIE 2016 

MAGAZINE PARTICIPANTE: 

1. Bijuteria Athena: -20% reducere la manopera bijutariilor; 

2. Badura: Până la -50% reducere la toate articolele din magazin; 

3. Belmondo: Până la -30% reducere la articolele selecționate; 

4. Benvenuti: Până la -55% reducere; 

5. Bigotti: Până la -50% reducere la articolele selecționate, în limita stocului 

disponibil; 

6. Carrefour: Invazia reducerilor la mii de produse în perioada 7-20 ianuarie; 

7. C&A: Până la -70% reducere la articolele selecționate, în limita stocului; 

8. CCC: Până la -50% reducere la încălțăminte și genți. Reducerea este valabilă 

pentru articolele selecționate din colecția de iarnă, marcate cu bulină roșie și preț 

nou; 

9. Coccodrillo: Până la -70% reducere; 

10. Cozacone: Până la -50% reducere; 

11. Deichmann: 1+1/2 GRATIS şi 2+1 GRATIS la articolele deja reduse; 

12. Envy: Până la -70% reducere; 

13. Farmacia 3: Până la -24% reducere la produsele cosmetic și dermocosmetice; 

14. Fany Lux: Până la -50% reducere; 

15. Gatta: Până la -50% reducere la articolele marcate cu etichetă promoțională; 

16. H&M: Până la -70% reducere la articolele semnalizate cu etichetă de reducere; 

17. Hervis Sports: Reduceri de iarnă de până la -70%; 

18. Il Passo: Până la -50% reducere; 

19. Kenvelo: Până la -70% reducere; 

20. King Art: Produsele în valoare de peste 30 de lei au -50% reducere. Ofertă valabilă 

în limita stocului disponibil, pentru produsele selectate. Oferta nu se cumulează cu 

alte promoții din magazin. 

21. Lee Cooper: Până la -70% reducere; 

22. LC Waikiki: Până la -70% reducere la articolele cu etichetă roșie; 

23. Marionnaud:  Branduri proprii și exclusive, discounturi cuprinse între 20% și 70%;    

Branduri selective/de lux, discounturi cuprinse între 20% si 30%; Cadoul tău 

gratuit (în limita stocului disponibil) la orice achiziție a produselor din brandurile 

proprii și exclusive, detalii în parfumerie. 

24. Maxximus 1607: Până la -50% reducere;  

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

26. Optione: -50% reducere la ochelarii de soare; 



27. Pandora: -50% reducere la produsele selectate, în limita stocului disponibil, în 

perioada 11-24 ianuarie; 

28. Penti: Până la -50% reducere; 

29. Pizza Hut: Pizza Hut vă invită să redescoperiți bucuria meselor în oraș, luând parte 

la “Pizza & Pasta Festival” – Mănânci câte pizze și paste vrei cu 21.90 lei. 

Perioada promoției: 15 ianuarie – 24 martie 2016 - de LUNI până VINERI. 

30. Salad Box: La 5 salate cumpărate, o primești pe următoarea gratuit; 

31. Steilmann: Până la -50% reducere; 

32. Takko fashion: Până la -70% reducere (până în data de 17.01.2016); 

33. Thya Fashion: Până la -40% reducere; 

34. Zenos Kebab: Shaorma de curcan și o porție mica de cartofi prăjiți, la 14 lei; 

35. Yves Rocher: Până la -50% reducere la o selecție de produse; 

Ofertele sunt valabile pentru articolele marcate în limita stocurilor disponibile! 


