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APART 21–28.11

-10% na nieprzeceniony produkt* przy zakupie 1 sztuki albo
-25% na drugą, tańszą sztukę* przy zakupie 2 sztuk, albo
-50% na trzecią, najtańszą sztukę* przy zakupie 3 sztuk, albo
-80% na czwartą najtańszą sztukę* przy zakupie 4 sztuk
Zawsze rabatem objęty jest jeden, ostatni produkt (niezależnie od liczby).
* Promocje nie łączą się. 
* Promocja nie obejmuje przecenionych produktów.

BEAUTY STORY 25–26.11

Zrób zakupy za min. 99 zł i odbierz prezent za 1 gr 
Lakiery hybrydowe: 
-30% na Neonail 
-30% na Silcare 
-30% na Claresa 
-20% na Hi Hybrid

BIJOU BRIGITTE 25–26.11 -20% na wszystkie zegarki
BYTOM 25–28.11 -30% na kolekcję jesień-zima
C&A 24–26.11 -20% na dzianinę (nie obejmuje kaszmiru i przecenionego towaru)

CCC 25–26.11 -30% na produkty nieprzecenione
-15% na produkty przecenione (rabaty dla klubowiczów)

CUKIERNIA SOWA 25–26.11 caffè crema (160 ml) + porcja tortu (70 g) w cenie 16 zł, dwie gałki lodów w cenie jednej,  
druga tabliczka czekolady za połowę ceny

DEICHMANN 17–26.11 -50% na wybrane artykuły

DIVERSE 25–26.11 -20% na wszystko (rabat nie dotyczy kolekcji DEXT DAKAR ani nie łączy się z innymi promocjami;  
oferta obejmuje również produkty przecenione)

DOUGLAS 25–26.11 -20% na wszystko
FABRYKA FORMY 23–27.11 grudzień za 3 zł, szczegóły w recepcji klubu

FIVE O’CLOCK 25–26.11 -20% na cały nieprzeceniony asortyment (nie łączy się z innymi promocjami)
-25% na herbaty i kawy świąteczne na wagę

GOLDEN ROSE 25.11 przy zakupie powyżej 50 zł kosmetyczka holograficzna gratis (promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów)
przy zakupie pędzla do pudru Large Powder Brush puder Sheer Baked Powder gratis (promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów)

HEBE 25–26.11 -50% na marki: Bielenda, Bourjois, Max Factor, Rimmel, Feel Free, Delia; -70% na produkty Gosh Pink Power, podkręcający tusz do rzęs 10 ml  

HOME & YOU 18–26.11
druga (tańsza) rzecz za 10 zł
Akcja dotyczy tylko produktów w cenie regularnej marki Home & You. Promocja nie obejmuje: mebli (bez gałek, sznurków do zasłon i ograniczników do 
drzwi), kołder i wypełnienia poszewek.

HOMLA 25–26.11 -30% na wszystko 
 Rabat nie łączy się z innymi promocjami ani produktami Złap Okazję i Sale. Szczegóły w regulaminie.

HOUSE 25–26.11 -40% na wybrane modele

INTERSPORT 18–30.11
-60% na drugi tańszy produkt w kategorii odzież i obuwie (marki takie jak: Nike, Adidas, 4F, UA, Reebok, Champion, McKinley, MakeUsStrong)
-20% na narty, buty, tekstylia (marki: K2, Rossignol, Viking, Uvex, Salomon, Odlo, Descente, Atomic, Reusch, Protest, Killtec, Head, Dalbello, Völkl). 
Rabat naliczany jest od cen pierwotnych.

KODANO OPTYK 25–26.11 -90% na wszystkie oprawki okularowe przy zakupie kompletnych okularów korekcyjnych
LASSAR 25–26.11 -20% na kurtki i płaszcze; -10% na pozostały asortyment
LA VANTIL 25–26.11 -20% na biustonosze, figi; -30% na piżamy, szlafroki, akcesoria; -40% na rajstopy, pończochy, skarpety
LEE WRANGLER 21–28.11 -25% na całą kolekcję FW22, oferta nie łączy się z innymi promocjami
LEVI‘S–MUSTANG 25–26.11 -20% na cały asortyment, oferta nie łączy się z innymi promocjami
LEOPARDUS 25–26.11 -30% na cały asortyment po okazaniu kuponu z aplikacji Leopardus
MAGGIA ART 25–26.11 -15% na cały asortyment
MARTES SPORT 25–26.11 -20% na odzież, obuwie i akcesoria z końcówek kolekcji
MEDICINE 25–26.11 -30% na wszystko przy zakupach za min. 250 zł
MONNARI 25–26.11 od -25% do -50% na wszystko

NEW YORKER 25–26.11 -20 zł przy zakupach za min. 100 zł i -40 zł przy zakupach za min. 200 zł*
* Akcja nie obejmuje artykułów przecenionych.

OCHNIK 25–26.11 do -60% na kolekcję jesień-zima 2022; -20% na nieprzeceniony asortyment z kolekcji jesień-zima
PAKO LORENTE 18–28.11  -70% (online i salony stacjonarne)

PARIS OPTIQUE 25–26.11 -50% na szkła progresywne, -40% na szkła z antyrefleksem do komputera, -50% na markowe oprawki optyczne,  
-30% na oprawki optyczne marki Point i Infinity 

PAWO 16–30.11 -60% na całą kolekcję męską (garnitury, płaszcze, kurtki, koszule i krawaty)
RECMAN 25–26.11 -30% na produkty nieprzecenione
RESERVED 25–26.11 -20% na wszystko

RYŁKO 21–27.11 
25–26.11

-30% na wybrane produkty
-10% na wszystkie produkty

SFD 25–26.11 -25% na marki SFD, Allnutrition
SNIPES 21–28.11 -20% na wszystkie artykuły z wyłączeniem wybranych produktów, -50% na odzież Snipes
SOLAR 25–26.11 do -30% na wybrane modele z kolekcji jesień-zima

STREFA GALANTERII 25–26.11 -40% na portfele męskie marki Pierre Cardin
-30% na portfele damskie Giovani z kryształkami Swarovskiego

SWISS 25–26.11 -15% na marki: BOSS, Roamer, Daniel Wellington, Lacoste

ŚWIAT KSIĄŻKI 25–26.11 -50% na drugą książkę
Promocja obejmuje całą ofertę książkową w sprzedaży stacjonarnej.

TELAKCES.COM 
(LOKAL I WYSPA) 25–26.11 -50% na drugie szkło hartowane

TOMMY HILFIGER 21–28.11 -30% na wybrane produkty
TOPCASE 25–26.11 -50% na drugie szkło hartowane
VENEZIA 19–28.11 do -30% na kolekcję jesień-zima
VISTULA 25–26.11 -30% na cały asortyment

WITTCHEN 25–26.11 -50% na wszystkie walizki; -35% asortyment nieprzeceniony; -20% asortyment przeceniony;  
prezent za 1 zł przy zakupach od 399 zł   

W. KRUK 25–26.11
-20% na biżuterię z białymi i czarnymi kamieniami, emalią oraz na biżuterię w czarnej i białej oprawie od 199,00 zł,  
-20% na zegarki marek: Armani, Exchange, Michael Kors, Skagen, Emporio Armani, Guess, Swatch,  
FC, Oris, Doxa Sub, Doxa, Gucci, Junghans, Sector, Balticus, Lip, Yema od 199,00 zł

X-KOM 21–24.11 
25.11

codziennie zniżki na nowe produkty 
zniżki od północy w aplikacji, a od 4.00 na stronie

YES 18–30.11 do -50% na wybrane kolekcje 
ZIAJA 25–26.11 -25% na wszystkie artykuły


