
 

“Easter Shopping Day”              13 APRILIE 2017 | 10:00 – 22:00 

 

MAGAZINE PARTICIPANTE: 

 Animax: Iepuraș + fân + mâncare la 89,98 lei. 

 Badura: -30% reducere la toate articolele din magazin; 

 Belmondo: -10% reducere la toate produsele; 

 Carrefour: Oferte speciale la sute de articole. Detalii în hypermarket. 

 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. 

 Deichmann: -30% reducere la modelele selecționate pentru copii; 

 Diverta: -20% reducere la cărțile de povești Pixi; 2+1 cadou la toate titlurile 

editurii Humanitas Fiction; Prețuri speciale la cărțile selecționate. 

 Edifice Bijou: Oferte atractive la o selecție de produse. Detalii în magazin; 

 Edifice Watches: Oferte atractive la o selecție de produse. Detalii în 

magazin; 

 Insula Q&Q: Oferte atractive la o selecție de produse. Detalii în magazin; 

 Farmacia 3: Prețuri foarte bune la produse pentru digestie; Sănătate și 

Noroc - la cumpărarea oricărui produs din gama FITERMAN, primești un 

loz câștigător, care îți poate aduce în funcție de ... noroc, un cadou (o 

umbrela, un pachet de șervețele umede sau un blister Proposept M); -18% 

reducere la Bio-oil 125ml; 

 Fany Lux: -20% reducere la articolele din care nu fac obiectul altor 

promoții; 

 Gatta: Până la -50% reducere la produsele cu etichetă promoțională; 

 H&M: -20% reducere la achiziția a minimum 2 articole la preț întreg din 

departamentul Copii. Reducerea se aplică numai în baza prezentării 

cuponului pe care îl găsiți pe pagina de Facebook H&M. 

 Hervis Sports: Oferte atractive la articole selecționate. Detalii în magazin. 

 Il Passo: -20% la toate produsele; 

 Jolidon: Până la -50% reducere la articolele selecționate; 

 Kenvelo: Până la -50% reducere la articolele selecționate; 



 Kitchen Shop: -10%* CADOU la fiecare achiziție. *Reducerea cadou de 

10% se referă la orice achiziție pe un singur bon și este compusă din: 7% 

voucher și 3% bonus pe cardul de membru. Voucherul de 7% este 

transmisibil și se poate utiliza în magazinul Kitchen Shop până pe 

31.05.2017; -40% reducere la Oala Ceramică Emile Henry; 

 Lee Cooper: Până la -50% reducere la articolele selecționate; 

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

 Magic Tours: Asigurare de călătorie gratuită la orice sejur; 

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

 Mondex: -8% reducere la toate produsele din magazin. Reducerea este 

valabilă doar pentru posesorii de Card Fidelitate Mondex, care vor 

beneficia așadar de 16%reducere; 

 Noelle: -20 reducere la toate ceasurile Polo; 

 Nomasvello: -64% reducere la terapiile faciale personalizate;  

 Noriel: Descoperă surprizele Iepurașului în magazin. 

 Professional Shop: Perii Olivia Garden Pro Thermal Soft - prețuri între 20-

50 lei; Hairgum Gixing Gel 100 gr - 20 lei (reducere de la 40.3 lei); Ilcsi 

Spring Pack - pachete cu cosmetice organice cu prețuri speciale, începând 

de la 112 lei. 

 Ra Femme: -20% reducere la toate articolele din magazin; 

 Sarah Pop: - 20% reducere la articole Maxwell&Williams pentru servirea 

mesei; 

 StarShinerS: La Orice achiziție, primești un CADOU; 

 Sensiblu: -30% reducere la produse pentru digestie; 

 Steilmann: -30% reducere la articolele selecționate din colecția Primăvară-

Vară; 

 Thya Fashion: Până la -50% reducere la articolele selecționate; 

 Zenos Kebab: Panino tofu+Coca-Cola, la 16 lei; 

 

***** 

Ofertele sunt valabile pentru articolele marcate în limita stocurilor disponibile! 


