
50 Style • 20%

A KUKU • 10% na zabawki Playmobil

Bank Millennium • premia 200 zł za otwarcie konta 360 

i 360 Student

Bookszpan • 30% na nowości

By Dziubeka • 2+1 (trzecia, najtańsza sztuka za 1 zł)

Café Silesia Gryfny Kafyj • 20%

Carte d’Or Café • 20% na gofry

Change Lingerie • 30% (nie dotyczy kolekcji Cornette)

Ciao Pizza • pizza 32 cm za 9,90 zł (obowiązuje tylko 

w lokalu)

Crazy Bubble • shake tańszy o 2 zł (dotyczy smaków: taro    

+ kokos, sezam + wanilia, karmel + orzech)

Cukiernia Krakowskie Wypieki • 30% na wyroby i napoje 

gorące

Deichmann • 20% na nieprzecenione torebki, torby, plecaki

Delikatesy Społem • wybrane produkty w promocyjnych 

cenach; za zakupy powyżej 200 zł koszulka Pepsi gratis 

Diverse • 20%

Esotiq • 20%

Fluffy Colours i Przyjaciele • 20% na produkty Fluffy Colours

Gafas • 30% na okulary przeciwsłoneczne i oprawy korekcyj-

ne m.in. Ray-Ban, Icon, Vogue, Emporio Armani, Prada

Gatta • 20% na podstawową kolekcję bielizny, rajstopy 

damskie i produkty bawełniane

Giacomo Conti • 20% na całą kolekcję 

Gurin Sushi • 20% na nigiri, hosomaki, futomaki i uramaki

Inglot • 15%

iSpa.store • 25% na szkło z montażem (dotyczy iPhone X/

XS/XR/XS MAX)

Kakadu • 50% na drugi, taki sam produkt (nie dotyczy ży-

wych zwierząt i suchych karm o gramaturze powyżej 6 kg)

Laserhouse • 20% na laserowy paintball 

Lavard • 20% na nową kolekcję 

Lee Cooper, Rifle & Levis • 20% (z wyłączeniem akceso-

riów)

Mobile Store • do 50% na wszystkie akcesoria GSM; 

gratisy do zakupionych telefonów

Mydlarnia u Franciszka • 20% przy zakupie 2 produktów

Ochnik • 25%

Ormilla • 2+1 (trzecia, najtańsza sztuka za 1 zł); 

10% na zegarki

Peterson • 15% na portfele Peterson

Pin-Up! • 15% na bowling i bilard

Prawdziwe Lody • 3 porcje lodów w cenie 2; do każdej 

kawy galaretka za 1 zł; desery lodowe tańsze o 5 zł 

RTV Euro AGD • rabaty na wybrane produkty z kategorii: 

kuchnia, zdrowe gotowanie

Sizeer • 15%

Skorpion • 10% na biżuterię złotą i srebrną; 20% 

na wybraną biżuterię 

Solar • 15% na kolekcję jesień/zima 2018

Super-Pharm • 20% na wszystkie produkty z kartą 

Lifestyle (dotyczy drogerii i perfumerii Super-Pharm, nie 

dotyczy apteki. Z promocji wyłączone są: mleka początkowe, 

pieluchy, karty podarunkowe, zestawy, duopaki, zestawy 

promocyjne i miniprodukty, suplementy diety dla sportow-

ców marki Olimp. Limit zakupowy na jednego klienta wynosi 

10 sztuk)

Świat Książki • 20% na książki wydawnictw Bukowy Las, Al-

batros, Wyd. Olesiejuk, Świat Książki, Bellona, MAG, Insignis

Tchibo • 20% na artykuły użytkowe; 2+1 (przy zakupie 2 

opakowań kawy, trzecie, najtańsze w prezencie)

Tea Room • 15% na herbaty i kawy 

Time Trend • 10% (z wyjątkiem zegarków z serii limitowa-

nych)

Vision Expres • 25% na oprawy korekcyjne 

Wojas • 20% na nową kolekcję

Wólczanka • 30% na kolekcję jesień/zima 2018

Wyroby Naturalne • 25% na oscypki, miody, dżemy, 

kompoty, syropy 

Rabaty nie dotyczą produktów przecenionych.

Rabaty nie łączą się z innymi ofertami i promocjami.

O szczegóły pytaj w sklepie.

Informacje przedstawione w ulotce mają charakter informacyjny 

i nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
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