
Hot Summer Sales                                                                                      IULIE-AUGUST 2016 

MAGAZINE PARTICIPANTE 

 

1. Adidas – până la 50% reducere în luna iulie, în limita stocului disponibil, la articolele 

sportive selecționate; 

2. Arena - până la 50% reducere în perioada 05.07.2016-04.08.2016, în limita stocului 

disponibil, la articolele sportive selecționate; 

3. Amely – reduceri cuprinse între 10-70 % la toată marfa de vară și nu numai, până în 

30.09.2016; 

4. Badura – 50% reducere la toate produsele din magazin până în 31.08.2016; 

5. Bad Axel – până la -70% reducere la produsele marcate cu etichetă de reducere; -25% 

reducere (la casa de marcat) la articolele selecționate din noua colecție; 

6. Belmondo – până la -30% reducere, în perioada 22.07.2016 – 31.08.2016, în limita stocului 

disponibil; 

7. Benvenuti - până la -69% reducere la sute de articole din colecția de primăvară-vară 2016;  

8. Bigotti – până la -50% reducere la articolele selecționate, până în 15.09.2016; 

9. BSB – ALL -50% în perioada 29.07-30.08.2016; 

10. C&A – până la -70% reducere la articolele selecționate, în perioada 10.07-31.08.2016; 

11. Carrefour - până la -40% reducere la sute de articole; 

12. Cinema Palace: În fiecare zi de Luni, Marți și Joi, orice bilet pentru un film în varianta 

digital costă doar 12.5 lei, respectiv 13.5 lei în varianta 3D. Promoție valabilă pentru orice 

film din program, cu excepția avanpremierelor; 

13. Fany Lux - -50% reducere la articolele selecționate; 

14. Farmacia 3 – reduceri atractive în baza cardului de fidelitate Farmacia 3; 

15. Gatta – până la -50% reducere la articolele de plajă evidențiate cu etichetă de reducere, 

până în 31.08.2016; 

16. Germanos – Reduceri spciale de sezon; 

17. H&M – Reduceri atractive de sezon; 

18. Hervis Sports – Toate articolele de vară la ½ preț în perioada 28.07-07.08.2016; 

19. Jolidon: până la 40% la TOATE costumele de baie și ținutele de plajă; 

20. Kenvelo – până la -70% reducere până în 31.07.2016; 

21. Kitchen Shop: până la -50% reducere până în 31.08.2016; 

22. LC Waikiki – Soldare până la -70% în perioada 01.08-14.09.2016; 

23. Lee Cooper – până la 70% reducere; 

24. Marionnaud – MySale cu reduceri cuprinse între -10% și -50%, în perioada 30.06-

21.08.2016; 

25. Mondex: -20% reducere la gama de ciorapi pantalon cu model pentru femei, până în 31.07. 

2016.   

26. Musette: până la -60% reducere; 

27. Nike - până la -50% reducere, până în 15.08.2016; 

28. Noriel: reduceri de până la -50% la ghiozdane și rechizite pentru băieți și fete; 

29. Office Shoes – Promoție de vară cu reduceri de până la -60%; 

30. Penti – până la -50% reducere la articolele de plajă; 



31. RA Femme – 50% reducere la articolele vestimentare selecționate; 

32. Sarah Pop - reduceri de până la -50% la toate articolele din magazin; 

33. StarShinerS – 10% reducere în ShowRoom, la articolele selecționate, în perioada 15.07-

17.07.2016; 

34. Yves Rocher – până la -50% reducere la o selecție de produse, în perioada 28.06-

25.07.2016 ; 

35. Zenos Kebab – souvlaki de pui cu cartofi prăjiți la 14 lei ; 

*Ofertele sunt valabile în limita stocurilor disponibile, pentru articolele semnalizate.  


