
“Easter Shopping Day”              28 APRILIE 2016 | 10:00 – 24:00 

MAGAZINE PARTICIPANTE: 

1. Animax: Iepurași la 69.99 lei; 

2. Arman Sport: Reduceri cuprinse între -10% și -40%, în limita stocului disponibil; 

3. Bad Axel: -25% reducere din prețul deja cu redus cu până la -70%. Reducerea se 

aplică la casa de marcat și este valabilă pentru articolele selecționate. 

4. Bijuteria Athena: -5% reducere din prețul bijuteriilor; 

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

6. Benvenuti: -30% reducere la întreaga colecție de încălțăminte și marochinărie 

primăvară vară 2016. Reducerea se va aplica la casa de marcat și nu se va putea 

cumula cu alte oferte/promoții/discount-uri acordate pe baza cardurilor de 

fidelitate. 

7. Bigotti: -20% reducere la articolele care nu fac obiectul altor promoții; 

8. Carrefour: Reduceri atractive la sute de articole. Detalii în magazin. 

9. C&A: Promoții de până la -50% la articolele selecționate, în limita stocului; 

10. CCC: -20% reducere la încălțăminte și genți. Reducerea este valabilă între orele 

18:00-24:00. 

11. Cinema Palace: Orice bilet la film în format digital costă 12.5 lei; Orice bilet la 

film în format 3D costă 13.5 lei. Oferta valabilă pentru orice film din program, cu 

excepția Avanpremierelor. 

12. Edifice Bijou: -30% reducere; 

13. Edifice Watches: Reduceri cuprinse între -20% și -50%, la articolele selectate; 

14. Insula Q&Q: -20% reducere; 

15. Euphoria Style: Reduceri cuprinse între -20% și -50%, în limita stocului disponibil 

16. Farmacia 3: Oferte speciale la produsele selectate. Detalii în farmacie. 

17. Fany Lux: -30% reducere la articolele care nu fac obiectul altor promoții; 

18. Gatta: -20% reducere la pijamalele semnalizate cu etichetă promoțională; 

19. Germanos: Noile abonamente de mobil îți aduc super beneficii și telefoane la 

prețuri speciale, cu până la -40% reducere. Detalii în magazin. 

20. Gotti: -20% reducere la produsele selecționate; 

21. Hervis Sports: -15%* reducere la un produs favorit. Ofertă valabilă în limita 

stocului disponibil, la un produs la alegere cu excepția celor marcate ca fiind 

“Primul preț”, în 28.04.2016, doar în intervalul orar 20.00 – 24.00. Reducerea nu 

se cumulează cu reducerile oferite de alți parteneri Hervis Sports. 

22. Il Passo: voucher de cumpărături în valoare de 100 de lei la achitiția unei selecții 

de produse; 



23. Jolidon: -20% reducere la toate articolele care nu fac obiectul altor promoții; 

24. Kenvelo: Extra -10% reducere la toate produsele; 

25. La Perlas: Reduceri cuprinse între -10% și -30%; 

26. Lee Cooper: -20% reducere la articolele cu preț întreg; 

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

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

29. Maxximus 1607: -20% reducere la costumele de ceremonie selectate. Reducerea 

se aplică la casa de marcat.  

30. Media Galaxy: reduceri atractive la zeci de articole. Detalii în magazin. 

31. Mondex: -20% reducere la toată gama de ciorapi pantalon cu model; 

32. Noelle: Până la -25 reducere; 

33. Nomasvello: 4 ședinte IPL Epilare Definitivă sau rejuvenare costă doar 432 lei, în 

loc de 540 lei;  

34. Pada Murre: -30% reducere la cravate; -20% reducere la cămăși; -10% reducere la 

restul articolelor din magazin; Reducerile se aplică la casa de marcat; 

35. Proges: Târgul de covoare Proges te așteaptă cu super oferte valabile la toată 

colecția de covoare și reduceri la comenzile de mochetă. 

36. Ra Femme: -20% reducere la articolele selecționate; 

37. Sarah Pop: -15% reducere la articole Zeller și Küchenprofi, care nu fac obiectul 

altor reduceri sau campanii promoționale; 

38. StarShinerS: -10% reducere la articolele care nu fac obiectul altor promoții; 

39. Steilmann: Discount de 100 lei la cumpărături de 500 lei; discount de 200 lei la 

cumpărături de 1.000 lei. Oferta valabilă inclusiv produselor deja reduse.   

40. Splend’Or: până la -50% la modelele selectate de ceasuri, în limita stocului 

disponibil; până la -70% la modelele selectate de bijuterii, în limita stocului 

disponibil; 

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

42. Zenos Kebab: Souflaki de pui și o limonadă la 13 lei; 

Ofertele sunt valabile pentru articolele marcate în limita stocurilor disponibile! 


