
Ulotka ma charakter informacyjny 
i nie stanowi oferty w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Cywilnego.
Rabaty nie łączą się z innymi 
promocjami.
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SKLEP MOLE MOLE ................. 20% - gry planszowe i karciane;  
50% - artykuły art&craft oraz  
50% na drugą książkę (literatura+książka 
młodzieżowa) (29-30.11)

PLAY .............................. niższe ceny na telefony zamawiane przez 
internet (29.11)

PLUS GSM .................... 40% na oczyszczacze powietrza  
(29-30.11)

QUEEN ........................... 20% na cały paragon przy zakupie min.  
3 sztuk (promocja obowiązuje na wybrany 
asortyment) (29-30.11)

QUIOSQUE .................... 15% przy zakupie 1 szt. z nowej kolekcji, 
20% przy zakupie dwóch, 25% przy 
zakupie 3 (29-30.11)

PRETTY GIRL ................ 20% na wszystko (29-30.11) 
RYŁKO ........................... 10% na paragon powyżej 300 zł  

(29.11) 
SEVILLA ........................20% na płaszcze (29-30.11)
STYL .............................. 20% na wybrany asortyment (29-30.11) 
SUMATRA .....................20% na cały asortyment (29-30.11)
TANELLIS ...................... 2+1 gratis na perfumy powyżej 30 ml 

(29-30.11)
TIME TREND  ................70% na wybrane modele (29-30.11)
TRIUMPH ......................30% na cały asortyment  (29-30.11)
VISION EXPRESS ......... zniżki do 70% na wybrane modele okularów 

(29-30.11)
WOJAS ..........................20% na cały asortyment (29-30.11) 
ZIAJA ............................. 20% na cały asortyment (tylko 29.11)  

i na zestawy świąteczne (29-30.11)

5-10-15 ......................... 50% na wszystko (29-30.11)
5 A SEC  ........................ 30% na czyszczenie długiego płaszcza 

zimowego, kocy, kołdry i poduszek oraz 50% 
na zakup karty stałego klienta (29-30.11)

BIALCON ....................... 30% na wszystko marek Bialcon i Rabarbar, 
z wyłączeniem klasyki (28-30.11).

BIG STAR ....................... 30% na cały nieprzeceniony asortyment 
(29-30.11)

CARRY ........................... 50% na cały asortyment (cały listopad)
CARREFOUR ................. 30% na kapcie i piżamy w formie e-bonu; 

20% na drukarki, smartfony, telewizory  
i laptopy w formie e-bonu (28-30.11) 

CCC ............................... 20% na cały asortyment, nie dotyczy 
produktów przecenionych oraz produktów 
Unicef (29-30.11)

CHANGE LINGERIE .......40% na wszystko (27-30.11)
CUKIERNIA SOWA ........ 2 kawy caffe crema w cenie 1, wszystkie 

pojemności na miejscu i wynos (29.11)
CZAS NA HERBATĘ ....... 50% na wybrany asortyment  

(29-30.11) 
DAN HEN ....................... 25% na kolekcję jesień-zima  

(29-30.11)
DOUGLAS ......................20% na zapachy (29-30.11)  
ESOTIQ ..........................40% na cały asortyment (25-30.11) 
EWTEX .......................... 22% na wybrany asortyment  

(29.11) 
GIACOMO CONTI .......... 30% na asortyment nieprzeceniony  

(29-30.11)
KWIACIARNIA 
GREEN PLACE  .............15% na cały asortyment (29.11)
INGLOT ..........................20% na cały asortyment (28-30.11)
JUBILER ELIZA ............. 50% na wybrany asortyment;  

30% na brylanty (28-30.11)
JYSK .............................. do 70% na ponad 2000 produktów  

(27-30.11)
KODANO OPTYK ........... 50% na kompletne okulary korekcyjne  

oraz przeciwsłoneczne (25.11-2.12)

RABAT


