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OFERTA RABATOWA 

NAJEMCA POZIOM OFERTA 

ART. SPOŻYWCZE 

NA ZDROWIE- soki 0 
"Oczko dla studentów i uczniów" z ważną legitymacją, tzn. 21% rabatu 
na wszystkie produkty. Promocja ta nie łączy się z innymi promocjami. 

BIELIZNA 

ATLANTIC 1 3+1 dotyczy całego asortymentu. 

BIŻUTERIA 

AMBRE ART. 0 
20% rabatu na ozdoby do włosów dla dzieci i młodzieży oraz 30% 
na biżuterię sztuczną. 

DLA DZIECI 

BARTEK 1 15% rabatu na kolekcję jesienna nieprzecenioną. 

KINDERPLANETA 1 

Przy zakupie biletu godzinnego – 30 minut zabawy gratis. Dodatkowo 

każdy uczeń, który pokaże nam legitymacje szkolną otrzyma bilet        

3-godziny zabawy w cenie jednogodzinnego do wykorzystania przy 

następnej wizycie. 

LIMIMO 1 10% rabatu na zestawy basic. 

TOY STORE 1 
15% rabatu na cały asortyment i 30% rabatu na artykuły szkolne 
(plecaki, piórniki, bidony). 

DOM I WNĘTRZE 

DLA SPANIA 0 
40% rabatu na wybrane kołdry i pościele, Materac Confort Grey 
w promocyjnej cenie 999 zł. 

DUKA 0 30% rabatu na kubki termiczne, termosy i lunchboxy.  

KAWIARNIE 

SO COFFEE 1 30% rabatu na napoje z naszej Kampanii Letniej.  

MODA 

BYTOM 0 20% rabatu na kolekcję JESIEŃ-ZIMA 2017. 

C&A 0 20% rabatu na wszystko, do realizacji w terminie 4-11.09.2017 . 

MOZZ 0 
50% rabatu na trzeci najtańszy produkt. 20% rabatu na cały 
asortyment dziecięcy (rajstopy dziecięce oraz skarpetki dziecięce). 

TERRANOVA 0 20% rabatu przy zakupie 3 sztuk z kolekcji zimowej.   

DIVERSE 1 
20 % rabatu na produkty nieprzecenione. Rabat nie łączy się z innymi 
akcjami. 

LAVARD 1 
50% rabatu na drugą rzecz. Promocja dotyczy całej Nowej Kolekcji. 
Rabaty i promocje nie łączą się. 
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LEE WRANGLER 1 10% rabatu na kurtki w regularnej cenie. 

OBUWIE 

DEICHMANN 0 

15% rabatu na nieprzecenione trampki i tenisówki damskie męskie i 
dziecinne oraz dziecinne kapcie oraz 15 % rabatu na plecaki 
młodzieżowe i dziecinne. Rabat pod warunkiem posiadania bądź 
założenia karty stałego klienta. 

RESTAURACJE 

EKSPRESS KUCHNIA 
MARCHE 

1 
20% rabatu na jedno danie i napój dla dzieci i młodzieży w wieku 
szkolnym zarówno w lokalu. 

SEVI KEBAB 1 
20% rabatu na jedno danie i napój dla dzieci i młodzieży w wieku 
szkolnym zarówno w lokalu. 

SPORT 

INTERSPORT 1 
Szkoła w sportowym stylu, czyli do 50% rabatu na odzież i obuwie 
dziecięce. 

SALEWA 1 
20 % rabatu na wszystkie plecaki miejskie i juniorskie, oraz buty 
juniorskie przecenione. 

SZTUKA I ROZRYWKA 

JOKER GRY 
PLANSZOWE 

1 10% rabatu na wszystkie gry edukacyjne. 

KINO MIKRO 1 Wszystkie bilety w cenie 13 zł. 

URODA I ZDROWIE 

PAESE 0 3+1 dotyczy kosmetyków kolorowych. 

PACHNIDŁO 0 
15% rabatu na wszystkie zakupy na wyspie, za zakup powyżej 30 zł 
każda osoba weźmie udział w konkursie, gdzie do wygrania będą 
darmowe perfumy.  

VISION EXPRESS 0 
" Widzimy się w szkole", czyli Oprawki + niezniszczalne soczewki tylko 
teraz od 228 zł. 

USŁUGI 

FOTOJOKER 0 
20 % rabatu na spersonalizowane artykuły szkolne (tj. blok szkolny, 
notatnik, podkładka pod myszkę, fotonaklejki i pojemnik na śniadanie). 

ITAKA 0 
I… TAKI HIT - każdego dnia inne hotele i wycieczki w 
atrakcyjnych, promocyjnych cenach! Do każdej rezerwacji kolorowanka 
dla dzieci GRATIS. 

MOBILE STORE  0 
Pokrowiec Mercury Jelly za 30 zł; Do każdego zakupionego Telefonu 
szkło hartowane lub folia gratis; Szkła Hartowane od 20 zł. 

PREZENT MARZEŃ 0 20% rabatu na Zestaw "Zajawka" . 

 


