
Reduceri Winter Sale 2019 

 

Nr. 

crt. 

Magazin Reducere 

1 

 

Animax 

10% reducere la achiziționarea unui sac de hrană uscată pentru 

câini sau pisici și 10% discount la achiziționarea unui pachet 

complet pentru animăluțul tău.  

Oferta este valabilă în perioada 07.01.2019 – 28.02.2019, în 

limita stocului disponibil.  

2 

Badura 

Reducere de 50% la 1 produs cumpărat și 55% la 2 sau mai 

multe produse cumpărate, iar discountul de 55% se aplică 

tuturor produselor achiziționate la o cumpărătură și regăsite pe 

același bon fiscal.  

Ofertă valabilă până în data de 31.01.2019. 

3 

Belmondo 

Reduceri de până la 30% la articolele marcate, în perioada 

15.01.2019-15.02.2019. 

4 

Benvenuti 

Reduceri promoționale de până la 50% la sute de articole, până 

în data de 31.01.2019. 

5 

BSB 

Reduceri de până la 50% la produsele din colecția pentru 

sezonul toamnă-iarnă 2018-2019. Promoția este valabilă până în 

28.02.2019. 

6 

C&A 

Reduceri de până la 50% la articolele selecționate din colecția 

Toamnă/Iarnă 2018. Promoție valabilă până în data de 

31.01.2019. 

7 

Carrefour 

Reduceri de până la 50%  la confecții, încălțăminte și 

acccesorii, până în data de 28.02.2019. 

8 

CCC 

 Reduceri de până la 70% la încălțăminte și genți, în limita 

stocului disponibil. 

9 

Deichmann 

Cumpără două perechi reduse și pe a treia redusă o primești 

gratuit; Cumpără o pereche redusă și pentru a doua redusă 

achiziționată vei primi 50% reducere.  Ofertă valabilă până în 

30.01.2019. 

10 

DM 

Promoții atractive valabile până în 29.01.2019. Detalii în 

magazin. 

11 

Drink Shop 

Jack Daniel's - 1 l. - 109.99 lei, Johnnie Walker Red Label - 0.7 

l - 46.99 lei, Teacher's - 0.7 l. - 35.99 lei și alte oferte speciale.  

Detalii în magazin. 

12 

Edifice Bijou 

Reduceri de până la 50% la produsele selecționate, în limita 

stocului disponibil. 

13 Edifice 

Jewelry 

Reduceri de până la 50% la produsele selecționate, în limita 

stocului disponibil. 



14 

Enigma 

Reducere de 10% la produsele marca Enigma și la produsele 

Bio Planet, Farmaderbe Italia și alte oferte speciale, până în 

15.02.2019. Detalii în magazin. 

15 

Gerovital 

Reduceri de până la 30% la achiziționarea produselor din gama 

de îngrijire Gerovital Derma+ Premium Care, în perioada 

14.01.2019-31.01.2019.                                                                                                                     

Reduceri de până la 40% la produse de îngrijire din gamele 

Gerovital selectate, în perioada 18.01.2019-20.01.2019. 

16 Hervis Reduceri de iarnă de până la 70%, începând cu 17.01.2019. 

17 

H&M 

Promoții până la -50%  la articolele selecționate, până în 

17.02.2019. 

18 

Ilex Gold 

15 % discount la întreaga colecție de bijuterii cu diamante. 

 Detalii în magazin. 

19 Inglot Promoții la produsele selecționate. Detalii în magazin. 

20 

Jolidon 

Reduceri de până la 70% la articolele selecționate, până în 

31.01.2019. 

21 

Kingart 

20% reducere la toate bijuteriile de fantezie (în afară de 

bijuteriile de argint);                                     

30% reducere la toate cănile. Oferte valabile până în data de 

31.01.2019. 

22 

Kitchen Shop 

Produsul lunii ianuarie - reducere 40% la Cana Termos de la 

Aladdin; Reducere 10% la Mixerele KitchenAid plus accesoriu 

de tocat carne gratuit. 

23 

Media Galaxy 

La Media Galaxy, semne bune anul are! Ninge cu sute de 

oferte! 

24 

Nomasvello 

Remodelare corporală LED: 1+1 cadou; rejuvenare facială și 

corporală 2+1 cadou. Ofertă valabilă în luna ianuarie. 

25 

O&Q 

Reduceri de până la 50% la produsele selecționate, în limita 

stocului disponibil. 

26 

Pizza Hut 

Mix pentru 2: combinații de pizza & pasta/pasta & pasta/pizza 

& pizza din produsele pizza (Margherita, Quattro Stagioni, 

Roma, Roast Veggie) și pasta (Bolognese, Cheesy Bacon Pasta, 

Tomato Chili Pasta) la doar 41 lei. Ofertă valabilă până în 

17.03.2019, de luni până vineri. 

27 

 Top Line 

Reduceri de până la 70%, în limita stocului disponibil, până în 

data de 28.02.2019. 

28 

Vava 

Reduceri de până la 50% la toate articolele, în limita stocului 

disponibil. 

 

 *Ofertele sunt valabile în limita stocurilor disponibile, pentru articolele 

semnalizate. 


