
“Super Sales Night”                28 IANUARIE 2016, 17:00-23:00 

MAGAZINE PARTICIPANTE: 

 

1. Amely: 25% reducere la articolele care nu fac obiectul altor promoții; 

2. Bad Axel: Până la -70% reducere în limita stocului disponibil; 

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

4. Bijuteria Athena: -20% reducere la manopera bijuteriilor; 

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

6. BSB: -50% reducere la întreaga colecție; 

7. Carrefour: Reduceri de până la 75% la confecții și încălțăminte adulți, copii și bebe!* 

 *Ofertă valabilă în limita stocului disponibil! Detalii în magazin! 

8. C&A: -50% reducere din prețul afișat pe etichetă, la articolele deja reduse; 

9. CCC: Până la -50% la încălțăminte și genți, la produsele selecționate din colecția de 

iarnă, marcate cu bulină roșie și preț nou. 

10. Cinema Palace: Preț bilet pentru filme în format Digital – 12.5 lei; Preț bilet pentru filme 

în format 3D – 13.5 lei. Promoție valabilă pentru toate filmele din program, cu excepția 

Avanpremierelor. 

11. Coccodrillo: Până la -70% reducere la articolele din colecția toamnă-iarnă; 

12. Douglas: -40% discount pentru produsele de baie și de îngrijire J.S. Douglas Soehne;   -

20% discount pentru produsele de îngrijire Douglas Beauty System; Prețuri speciale 

pentru best sellers de parfumerie selecționate; 

13. Euphoria Style: Reduceri de -20%, -30% și -50% la articolele selecționate; 

14. Envy: Până la -70% reducere; 

15. Fany Lux: -30% reducere la articolele din noua colecție; 

16. Farmacia 3: -50% la produsele din gama ORGANYC (lista produselor se găsește în 

farmacie). 

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

promoționale; 

18. Gotti: Până la -50% reducere la încălțăminte; Până la -30% reducere la confecții bărbați; 

Oferte valabile la articolele semnalizate. 

19. Hervis: Ultima șansă la reducerile de iarnă. De exemplu: clăpari adulți HEAD FX la doar 

299,99 lei!* Vânzări promoţionale valabile în limita stocului disponibil. 

20. Il Passo: Extra -20% reducere la cizme și ghete; 

21. Jolidon: Până la -70% reducere la toate articolele din magazin; 

22. Kenvelo: -25% reducere la noua colecție; 

23. 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. 

24. LC Waikiki: Până la -70% reducere; 



25. Lee Cooper: -20% reducere la produsele cu preț întreg; 

26. Magic Fashion: Până la -50% reducere la articolele selecționate;  

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

28. Marionnaud: Până la -50% reducere la o selecție de produse; 

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

30. Media Galaxy: Reduceri atractive la zeci de produse. Detalii în magazin. 

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

de Fidelitate; Dacă în data de 28.01.2016 este ziua dumneavoastră de naştere, aveți un 

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

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

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

34. Otter: Extra discount de -20% la produsele care sunt deja reduse cu până la -20% 

inclusiv; 

35. Pada Murre: Până la -70% reducere. Caută produsele cu etichetă roșie în magazin. 

36. Penti: Până la -70% reducere la articolele selecționate, în limita stocului disponibil; 

37. Popshop: -30% reducere la toate produsele de sezon; 

38. Professional Shop: -15% reducere la produsele cu gramaj de minim 500 ml din gama 

Lakme; 

39. Ra Femme: Până la -70% reducere la articolele selecționate; 

40. Salad Box: Salată + supă + băutură = cupon cu -50% reducere la un iaurt, la următorea 

vizită. Cupon valabil până la data de 15 februarie 2016. 

41. Sarah Pop: -40% reducere la articolele pentru ceai și cafea semnalizate la raft; 

42. Sensiblu: Reduceri de până la -70% la peste 100 de produse L'Occitane; Reduceri de 

până la -50% la produse Melvita; - 20% reducere la produsele -417; *Pomoții valabile în 

limita stocului disponibil pentru posesorii de card de fidelitate Sensiblu.  

43. Splend’or: Reduceri cuprinse între -40% și -50% la modelele selectate de ceasuri, în 

limita stocului disponibil; Reduceri cuprinse între -20% și -70% la modelele selectate de 

bijuterii, în limita stocului disponibil.  

44. Steilmann: Până la -50% la articolele selecționate;  

45. Thya Fashion: Până la -50% la articolele selecționate; 

46. TopLine: Selecție de produse Babor – până la 50% discount; Selecție de produse Mary 

Chor – până la -40% discount; Selecție de produse Tigi – până la -80% discount; Selecție 

de produse Tigi 1+1 gratuit; Selecție de produse Academie – până la -50% discount; 

Selecție de produse  OPI – până la -70% discount; Selecție de produse Sothys – 50% 

discount; 

47. Yves Rocher: Până la -50% reducere la o selecţie de produse; Lapte de corp oferit la 

cumpărături de min 65 de lei; 

48. Zeno’s Kebab: Gyros din pulpă de porc cu cartofi prăjiți și salată, la caserolă, la doar 12 

lei;   

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


