
4F • 20% na wszystko z wyłączeniem kolekcji specjalnych

A KUKU Zabawki • 10% na zabawki PLAYMOBIL, plusz i ga-

dżety marki NICI

CCC • 20% na buty i torebki 

Change Lingerie • 30% (nie dotyczy bielizny Cornette)

City Climb Bytom • wejście na ściankę wspinaczkową – 

druga osoba gratis

Deichmann • 20% na obuwie

Diverse • 20% na produkty nieprzecenione

DlaSpania • 20% na wszystko

Esotiq • 20% od cen pierwotnych

Fluffy Colours i Przyjaciele • 20% na Boboli i Fluffy Colours

Gatta • 20% na wszystko

Giacomo Conti • 20% na wszystko

Gryfny Serwet • 20% na pościele, prześcieradła, obrusy, 

ręczniki, koce

Gurin Sushi • 20% na wszystkie nigiri, hosomaki, uramaki, 

futomaki

Home&You • 20% na wszystko

Kakadu • 20% na ubranka dla psów

Kubenz • 30% na kurtki, koszule, spodnie, swetry, buty; 

do 50% na garnitury; zestawy (szalik/czapka/rękawiczki, 

pasek/mucha/krawat)

Laserhouse • 20% Laserowy Paintball – dla klientów indywi-

dulanych (nie dotyczy organizacji imprezy okolicznościowej)

Lavard • 20% na wszystko (na przecenione i nieprzecenione 

rzeczy); 2+1 na całą kolekcję; 30% na całą stylizację (rze-

czy w cenie regularnej)

Lee Cooper, Rifle & Levi’s • 20% na wszystko poza akce-

soriami

Mango • 20% na wszystko

mBank • darmowy prezent lub 100 zł zwrotu na zakupy 

(bezpłatne konto osobiste  – nowe rachunki w ofercie 

mBanku)

Monnari • do -50% na wszystko

My Shop • 10% na marki Nike, Puma, Reebok, NB, Adidas, 

20% na nowę kolekcję OUTHORN

Mydlarnia u Franciszka • 20% przy zakupie 2 produktów

NeoNail • na lakiery kolorowe – wymagany zakup min. 2 

sztuk (z wyłączeniem lakierów przecenionych); na wszyst-

kie produkty w outlecie do -70% od ceny regularnej

Ochnik • 25% na produkty nieprzecenione

Ormilla • 2+1 na wszystko (trzecia najtańsza sztuka za 1 zł)

Pin-Up! • 20% na bowling

Prawdziwe Lody • 3 gałki w cenie 2 (dotyczy wszystkich 

smaków lodów)

Profi-Lingua • 20% na roczny kurs językowy dla dzieci, 

dorosłych, młodzieży

RTV Euro AGD • 26,70 zł na naklejki folii HAMA CLEARPLEX

Sephora • 20% z rabatu są wyłączone następujące marki: 

Sephora Collections, Sephora Favorites, Huda Beauty, Fen-

ty Beauty, Tarte, Pat&Rub, Anastasia, Zoeva, Phlov by Anna 

Lewandowska, zapachy w niższych cenach. Konsultacje 

pielęgnacyjno-makijażowe z markami Orgins, Smashbox

Shine • 20% na biżuterię modową i kolekcję Steel-line, 10% 

na biżuterię modułową wybranych marek

Skorpion • 10% na całą biżuterię złotą oraz srebną, 30% 

na wybraną biżuterię

Solar • 20% na drugą tańszą rzecz

Świat Książki • 15% na książki przy zakupie kawy

Tchibo • 20 % na artykuły użytkowe; przy zakupie 4 opa-

kowań kapsułek, opakowanie kapsułek pistacjowych lub 

morelowych w prezencie

Time Trend • 15% na zakupy powyżej 400 zł, nie dotyczy 

modeli limitowanych, specjalnych oraz kolekcji G-SHOCK 

Master of G i G-STEEL 

Twoje Soczewki • do 70% na wybrane oprawy korekcyjne 

oraz okulary przeciwsłoneczne (rabat nie łączy się z innymi 

promocjami, ofertami i rabatami oraz Kartą Stałego Klienta), 

20% na soczewki kontaktowe marki MonoVision

Vision Express • 25% na wszystkie oprawki

Wojas • 15% na wszystko

Wyroby Naturalne • 10% na wszystko

Yes • 20% na drugą i każdą kolejną sztukę biżuterii

Rabaty nie dotyczą produktów przecenionych (chyba że zaznaczone 
inaczej w opisie).

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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