
Black Friday                                                 16 NOIEMBRIE 2018, 10:00 - 22:00 

 

 

 Animax: reduceri de până la 34% la produsele selecționate. 

 Badura: reduceri promoționale la toate produsele din magazin, 10% la un 

produs cumpărat și 20% la două sau mai multe produse cumpărate. 

Discountul de 20% se aplică tuturor produselor achiziționate la o 

cumpărătură și regăsite pe același bon fiscal. 

 Bigotti: până la 30% discount (20% la toate produsele cu preț întreg, 30% la 

o selecție de jachete), în limita stocului disponibil. 

 Carrefour: super reduceri la sute de produse. Detalii în hypermarket. 

 Cărturești: reduceri cuprinse între 20%-40% la peste 100 de titluri. 

 CCC: oferte speciale. Detalii în magazin. 

 Donuterie: 5 gogoși + 1 gogoașă gratis. 

 Drink Shop: Jack Daniel's - 0.7 l. - 75.99 lei, Johnnie Walker Red Label - 

0.7 l - 43.99 lei, Teacher's - 0.7 l - 34.99 lei, Jägermeister - 1 l. - 63.99 lei, 

Magic Crystal Premium Vodka - 0.7l. - 29.99 lei, Red Bull bax - 24 dz.x 

0.25 l. - 99.99 lei.  

 Edifice Watches&Jewelry: oferte speciale. Detalii în magazin. 

 Edifice Bijou: oferte speciale. Detalii în magazin. 

 Enigma: 15% reducere la produsele marca Farmaderbe Italia şi Vital 

Factors Italia, precum şi la produsele importate direct de S.C. Naturali Prod 

S.R.L. 

 Farmacia 3: 50% reducere la produsele solare din gamele 

dermatocosmetice Avene și Aderma; 45% reducere la pasta de dinți 

homeopată Homeocaryl cu lămâie; 20% reducere la Vitamina C Secom, 

Magneziu 400 + B complex, probiotic Smikactiv Flora; între 15 - 25% 

reducere la produsele de detoxifiere, energie și imunitate Evital: Detoxase, 

Super Frulatto, Super Ananas și Super Orange;10% reducere la Biolectra 

Magneziu direct și forte. Mai multe detalii în farmacie. 

 Gatta: 30% reducere la toate produsele care nu fac obiectul unei alte 

promoții sau oferte promoționale 

 Gerovital: până la 40% reducere la peste 90 de produse de îngrijire din 

gamele Gerovital și Aslavital. 

 Hervis: 20% reducere la produsul favorit. 



 Il Passo: 50% reducere la produsele selecționate. 

 Inglot: până la 50% reducere la produsele selecționate. 

 Insula Q&Q: oferte speciale. 

 Jolidon: reduceri de până la 70%. 

 Kitchen Shop: Reducere la toate produsele între 10% și 55%; 

Reducere la toată gama KitchenAid de 15%; 

Reducere la toată gama Brita între 15% și 30%; 

Reducere de 30% la Campania Produsul Lunii Noiembrie – mașină de făcut 

cârnați 2,5 kg – Zokura. 

 Magic Fashion: 20 % reducere la toate produsele.  

 Magic Tours: asigurare medicală gratuită pentru fiecare pachet cumpărat. 

 Media Galaxy: reduceri la mii de produse. Detalii în magazin. 

 Nike: reduceri de până la 30% la produsele selecționate. 

 Opticris: 50%  reducere pentru ramele ochelarilor de vedere și pentru 

ochelarii de soare la următoarele branduri: Bvlgari Burberry, Ray-Ban, 

Dolce&Gabbana, Miu-Miu, Prada, Versace, Tiffany, Persol, G. Armani, E. 

Armani, Vogue,  Dior, Carrera, Pierre Cardin; 25%  reducere – lentile; 

lentile  progresive 1 + 1 cadou. 

 Salad Box: 3 salate + 1 nutrimix gratuit. 

 Sarah Pop: reduceri de până la 50% pentru o serie de produse semnalizate 

la raft. 

 Steilmann: până la 30% reducere la produsele selectate. 

 Thya: reduceri de până la 20%. 

 Top Line: până la 80% reducere la produsele selecționate. 

 Triumph: cumperi un produs, iar al doilea este la jumătate de preț. 

 VaVa: până la 30% reducere la colecția nouă. 

 Yves Rocher: 30% reducere pentru un produs achiziționat și 50% reducere 

pentru minim 2 produse. 

 

 

 

 

 

 

 

 


