
Najemca Oferta

4Faces rabat 20%, liczy się od cen bieżących

50 style  rabat 20% na wszystko

A.Blikle 20% na torty klasyczne

Big Star 30% na cały asortyment

Bloch Optyk  40% na wszystko, a do godz. 14.44 – rabat 44%

CCC 20% na całą kolekcję nieprzecenioną

Dalia

rabat 50% na kolekcję wiosna/lato, stroje kąpielowe oraz kolekcję 

Stella, Olimpia i Anna; rabat 30% na kolekcję Eva; rabat 50% na wybrane 

modele bielizny nocnej

Five o'clock
20% na herbaty i kawy luz; 10% – pozostały asortyment, rabaty nie łączą 

się z innymi promocjami

Fotojoker sprzęt fotograficzny w niższych cenach

Gatta 30% na wszystko przy zakupach pow. 80 zł (bez tow. przecenionych)

GREY WOLF 50% na drugą tańsza rzecz

Home & You druga rzecz za 10 zł

Intimissimi do 50% na wybrane artykuły

ITAKA 29 listopada rabat do 60%

Mole Mole
 50% na art & craft, drugą książkę (lit. i młodz.);  20% – gry plansz. i 

karciane

New Balance 29.11 – 40% na wszystko; 30.11 – 40% (nie dot. obuwia zimow.)

O bag

rabat 30% na letnie kolory O bag i JUSTO, rabat 20% na całe zakupy 

powyżej 300 zł, rabat 10% na wszystko, wszystkie uchwyty O bag są 

dostępne za 39 zł

Office Shoes rabat do 50% na wybrane modele

Organique rabat 20% przy zakupie min. 2 szt.

Orsay 20% na artykuły nieprzecenione

Paris Optique
rabat do 50% na oprawy korekcyjne; rabat 50% na soczewki 

progresywne; rabat 30% na okulary przeciwsłoneczne

Peek & Cloppenburg dodatkowe 20% na przecenione art.

Peterson rabat 30% na portfele marki Peterson

Pretty One
rabat 20% na pierwszą rzecz, rabat 30% na drugą rzecz, rabat 40% na 

trzecią rzecz, rabat 50% na czwartą i każdą kolejną rzecz

Promod rabat 20% na wszystko

Quiosque
rabat 15% przy zakupie 1 szt., rabat 20% przy zakupie 2 szt., rabat 25% 

przy zakupie 3 szt. z nowej kolekcji

Sizeer rabat 20% i do 30% z kartą Sizeer Club (wykluczone produkty specjalne)

Smoke Shop do 25% na artykuły z kategoii Vape

Stacja Kolejorz
29.11 – rabat 40% na wszystkie bluzy oraz 20% na cały asortyment; 

30.11 –  rabat 20% na cały asortyment

Swiss do 80% na wybrane modele zegarków

T-Mobile wybrane urządzenia w ofercie abonamentowej taniej nawet o 299 zł 

TOUS rabat do 30% na wybrane prod. + 10% przy zakupie min. 2 szt.

Triumph rabat 30% na całą kolekcję (nie łączy się z in. promocjami)

Twoje Soczewki

do 70% na wybr. okulary przeciwsłoneczne i korekcyjne i 50% na kolor. 

soczewki All Vue Colors Soft i All Vue Colors Premium marki MonoVision 

(rabaty nie łączą się)

Unisono 20% na całą kolekcję (nie łączy się z innymi promocjami)

Up8 rabat 20% na wybrane produkty; 15% przy zakupie min. 2 szt.

Valentini Samsonite rabat 30% na wszystko w cenach reklamowych



Venezia rabat 20% na całą kolekcję (nie łączy się z innymi promocjami)

Vissavi
 25% na asort. nieprzec. (bez kolekcji karnawałowej)

Wittchen rabat 25% na cały asortyment, rabat 15% na przecenione artykuły

Ziaja
20% na cały asortyment (nie dotyczy zest. promocyjnych, świątecznych, 

supercen); rabaty nie łaczą się


