
Black Friday                                                       17 NOIEMBRIE 2017, 10:00-22:00 

 

MAGAZINE PARTICIPANTE 

 

 Animax: Super reduceri la peste 100 de articole. Stoc limitat. 
 Amely: -20% reducere la articolele care nu fac obiectul altor 

promoții; 
 Badura: -30% la toate articolele din magazine; 
 Benvenuti: -30% reducere la colecția de încălțăminte și 

marochinărie din sezonul toamnă–iarnă 2017; 
 Bigotti: Până la -50% reducere la articolele selecționate, în limita 

stocului disponibil; 
 Carguard: Până la -30% reducere la articolele selecționate. 
 Carrefour - Reduceri de până la -50% la sute de electronice, 

electrocasnice, IT și telecom. Detalii în hypermarket. 
 C&A: C&A oferă cadou 1 voucher* de 20% reducere pentru toți 

clienții care încheie o cumpărătură pe data de 17 noiembrie. 
*Voucher-ul va fi valabil pentru cumpărături în perioada 27.11 - 
03.12.2017. 

 Ceramica by KSC: Până la -40% reducere. 
 Coccodrillo: - 25% reducere la două sau mai multe articole 

achiziționate din colecțiile selecționate;  
 Douglas: -25% reducere la achiziția parfumurilor de minim 50 ml 

(exceptând seturile); 2+1 gratis la achizitia produselor Douglas 
Collection și multe surprize pentru posesorii de card Douglas. 
Ofertele nu sunt cumulabile cu alte reduceri de preț și oferte, iar 
în cazul Douglas Collection gratuitatea se va aplica produsului cu 
cel mai mic preț. 

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

 Histeria: Până la -20% reducere la articolele selecționate. 
 Euphoria Style: Reduceri de -20% și -30% la articolele 

selecționate. 
 Fany Lux: -10% reducere la articolele din noua colecție; 
 Hervis Sports: -20% reducere la produsul favorit; 



 Kenvelo: Totul la -50%; 
 KingArt: 50% reducere la articolele care nu fac obiectul altor 

promoții. 
 Kitchen Shop: Reduceri cuprinse între 10% și 50%. Detalii în 

magazin. 
 Il Passo: Până la -50% reducere. 
 Inglot: -25% reducere la toate produsele din magazin; 
 Ilex Gold: -20% discount la întreaga colecție de bijuterii cu 

diamante; 
 Insula Juggler: -20% reducere la articolele selecționate. 
 Jolidon: – Până la -90% reducere; 
 Lee Cooper: Totul la -50%; 
 Magic Fashion: -20% la articolele care nu fac obiectul altor 

promoții; 
 Magic Tours: Asigurare de călătorie gratuită la orice sejur.  
 Marionnaud: Reducere de -25% la întreg portofoliul; Selecție de 

reduceri între 20 și 70%; 
 Media Galaxy: Până la -80% reducere. 
 Nomasvello: -25% reducere la epilare definitivă; -35% reducere la 

rejuvenare facială; 
 Noriel: Până la -70% reducere; 
 Optiblu: Ofertă Unică de preț - 89 sau 99 lei la modele ochelari de 

soare Polaroid selecționate și extra discount de 30% la toate 
mărcile de ochelari. 

 Opticris: -50% reducere la Rame vedere și soare; -25% reducere 
la Lentile; Lentile progresive 1+1 cadou;  Lentile soare cu dioptrie 
– campanie specială; Lentile de contact – campanie specială 
cadouri. 

 Penti: Până la -30% reducere la articolele selecționate de lenjerie 
intima, dressuri și șosete. 

 Picturi pe numere: -30% reducere la articolele selecționate. 
 Professional Shop: -20% reducere la periile Olivia Garden 

Supreme Combo; -20% reducere la Lakme K.Therapy Bio Argan 
Oil; Pachete Lakme K.Therapy Bio Argan la preț promotional. 

 Popshop: Peste -50% reducere la toată gama de vopsele din 
magazine. 

 Sarah Pop: -20% reducere la achiziții de minimum 200 lei, cu 
excepția produselor care fac obiectul altor promoții; 



 StarShinerS: -20% reducere la toate articolele; până la -70% 
reducere la articolele selecționate; 

 Steilmann: -30% reducere la articolele selecționate; 
 Timeout: Totul la -50%; 
 Top Shop: Până la -80% reducere. 
 Thya fashion: Până la -70% reducere. 
 Yves Rocher: -30% reducere la un produs achiziționat; -50% 

reducere la două sau mai multe produse achiziționate. 

 

 

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


