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Descoperă reducerile din magazine



ÎMBRĂCĂMINTE
reduceri de până la 50% la produse selectate, în limita 
stocului disponibil
10% la toate produsele

până la 60% reducere la produse selectate din colecția 
de damă, în limita stocului disponibil
pâna la 40% reducere la gecile bărbătești

150 de lei reducere la paltoanele pentru damă și 
100 de lei la paltoane și geci pentru bărbați 
(reducerea se aplică la prețul inițial)

paltoane pentru damă de la 1200 de lei la 1050 de lei, 
de la 600 de lei la 450 de lei
geci pentru damă de la 400 de lei la 200 de lei
paltoane și geci pentru bărbați de la 600 de lei la 500 
de lei și de la 350 de lei la 250 de lei

geci la 200 de lei, rochii la 100 de lei și bluze la 50 de 
lei, în limita stocului disponibil

reduceri de până la 50%, până pe 28.02.2023

reduceri de până la 70%, în limita stocului disponibil

cămăși bărbătești reduse la 50 de lei. Ofertă valabilă 
în limita stocului disponibil, la produse selectate.

reduceri de până la 50% la produse selectate, 
în limita stocului disponibil

ofertă promoțională de la 20% până la 50%, la articole 
selectate, până pe 31.01.2023

până la 50% reducere la articole selecționate, în 
limita stocului disponibil, până pe 25.01.2023

reduceri de până la 50% în limita stocului disponibil, 
pentru produsele semnalizate și marcate la raft

până la 50% reducere la produse selectate din colecția 
de iarnă, până pe 15.02.2023

Brand UP

Camiceria Italiana

Contessa

Dovani

Ghio's Collection

Gospa

Janiss

Jaqueen

Mustang

New Yorker

Numero Uno

Pepco

Pretty Woman



ÎNCĂLȚĂMINTE ȘI MAROCHINĂRIE

ARTICOLE SPORTIVE

reduceri de până la 50% la produse selectate, în limita 
stocului disponibil, până pe 28.02.2023

până la 50% reducere suplimentară la articolele 
deja reduse, în limita stocului disponibil

Sinsay

Takko Fashion

reduceri de iarnă de până la 50% până pe 28 februarie 
2023Benvenuti

reduceri semnalizate în magazin, în limita stocului 
disponibilDecathlon

reduceri de până la 50% la o gamă de articole 
selecționate, în limita stoculuiSizeer

reduceri de iarnă de până la 30% până la data de 
31.01.2023Grazzie Mille

până la 50% reducere la produse selecționate, în 
limita stocului disponibil, până pe 30.01.2023La Strada

până la 50% reducere la produse selecționate, până 
pe 31.01.2023Medea

reduceri finale de până la 40% la produse selectate, 
în limita stocului disponibil, până pe 15.04.2023Teyzo

reduceri semnalizate la raft, în limita stocului disponibilLaScarpa

reduceri semnalizate la raft, până pe 28.02.2023Sportisimo

la un articol redus cumpărat, ai 50% reducere pentru 
al doilea produs achiziționat; la două articole reduse 
achiziționate, al treilea articol este gratuit

Deichmann



ARTICOLE COPII
până la 42% la produsele selectionate din 
sezonul toamnă-iarnă 2022, semnalizate la 
raft, până pe 22.01.2023

Cocodrillo

reduceri de până la 70% la produse selectate, în limita 
stocului disponibil
1 + 1 gratis la toată gama de șosete, până pe 31.01.2023

Penti

LENJERIE
reduceri în magazin la produse selectate, în 
limita stocului disponibil, până pe 28.02.2023

Sofiaman

ROCHII DE MIREASĂ
50% reducere la toate rochiile de mireasă, în limita 
stocului disponibil

White Art

COSMETICE ȘI PARFUMERIE
până la 50% reducere la produse semnalizate la raft, în 
limita stocului disponibil, până pe 28.02.2023

Pro Beauty

reduceri de până la 40% la referințele selectate, în 
limita stocului, până pe 31.01.2023

Marionaud

reduceri de până la 40%, la produse selectate, în limita 
stocului disponibil

Posette

BIJUTERII ȘI ACCESORII
reduceri de până la 50% la produse selectateSplend'or

până la 50% la articole selectate
15% la colectia de iarnă, în limita stocului disponibil

Evel Mod

până la 70% reducere la articole selecționate, în 
limita stocului disponibil, până pe 28.02.2023

Noriel



20% reducere la toate produsele din gama de 
Crăciun, până pe 30 ianuarie

Cador Home

Reduceri de iarnă de până la 50% la mobilier 
și decorațiuni, până pe 26.02.2023

Mobexpert

70% reducere la toate produsele, în limita stocului 
disponibil
1+1 la produsele selectate de Crăciun

English Home

2+1 la Editura Litera
20% reducere la o selecție de cărți de la Editura 
Herald, până pe 31.01.2023

Librăriile Alexandria

2+1 la produsele selectate de CrăciunCasa Mereuta

2+1 la Editura CorintXpress

MOBILĂ ȘI DECORAȚIUNI

10% reducere la al doilea parfum cumpărat, în 
limita stocului disponibil

Parfumuri Arăbești

PRESĂ/LIBRĂRIE

la un balsam cumpărat, ai 50% reducere pentru 
al doilea achiziționat
1+1 la esențe auto
5+2 la esențe pentru difuzor

Parfumeria Auto

la o carte de la Crime Scene Press achiziționată, ai 
reducere de 50% la a doua, în limita stocului disponibil. 
Promoție valabilă până pe 15.02.2023
1+1 gratuit la revistele din gama “Pe urmele dinozaurilor„
2+1 gratis la integramele Alias

Inmedio

până la 50% reducere la ochelari de soare și rame
până la 25% reducere la lentilele pentru ochelarii 
de vedere

Oftalmolux

OPTICĂ MEDICALĂ

consultație gratuită
până la 70% reducere la rame pentru ochelari de vedere

OptiBLU



10%, 15%, 20%, 30% reducere la produsele 
semnalizate la raft, până pe 31.01.2023

Dr. Green

până la 50% reducere la produsele marcate la raft, 
în limita stocului disponibil, până pe 31.01.2023

Esența Plant

FARMACIE/PRODUSE NATURISTE

până la 50% reducere la produsele semnalizate la raft, 
în limita stocului disponibil, până pe 31.01.2023

Flanco

ELECTRONICE, ELECTROCASNICE & IT

reduceri de până la 30% în limita stocului disponibil, 
pentru produsele semnalizate și marcate la raft, până 
pe 09.02.2023

Animax

PET SHOP

1 + 1 gratuit la shaorma la lipie, în zilele de marțiRoti Grill

1 + 1 gratuit la pizza, în zilele de marțiSale e Pepe

RESTAURANTE & FAST FOOD

reduceri finale de până la 50% la produse selectate, în 
limita stocului disponibil, până pe 31.01.2023

Arsis

reduceri de până la 70% la produse selectate, în limita 
stocului disponibil

Mobiup

internet + TV + Netflix 1 an cadou la prețul de 10 
lei/lună

Orange

TELEFONIE
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Procentele de reducere și ofertele promoționale sunt valabile la 
data a�șării prezentului catalog și sunt valabile în limita stocului 
disponibil. Nu se aplică la toate produsele din magazin și pot � 
modi�cate de magazine, inclusiv valabilitatea, fară un anunț  
prealabil ulterior datei publicării acestui catalog. 

Detalii în magazine.


