
3mk 
Słuchawki MovePods 149,- zł, słuchawki LifePods 199,- zł w terminie 25-
28.11.2022 

4F 40% rabatu na wybrane modele od ceny pierwszej. 

Ami Bijoux Dowolna bransoletka na szczęście gratis do zakupów od 500zł  w dn. 25.11. 

Ania Kruk 50% rabatu na co drugą sztukę biżuterii w terminie 21-28.11.2022 

Big Star 
70% rabatu na drugą sztukę, dotyczy asortymentu nieprzecenionego w 
dniach 21-26.11.2022 

Bijou-Brigitte 30% rabatu na wszystkie zegarki, 20% rabatu na wybrane artykuly. 

Bloch Optyk 
40% rabatu na okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne w terminie 25-
26.11.2022 

Bobby Burger 20% rabatu na wszystko 

Bytom 30% rabatu na kolekcję jesień-zima 

CANAL+ 

WYBRANE PAKIETY TELEWIZJI SATELITARNEJ NAWET DO 5 MIESIĘCY ZA 0 ZŁ! 
DEKODERY TELEWIZJI NA KARTĘ ZA POŁOWĘ CENY! 
ZESTAWY ANTENOWE DO UMÓW Z CANAL+ ZA 1 ZŁ! Promocje obowiązują 
w terminie 7-30.11.2022 
  

Caterina Do 40% rabatu kolekcja Jesień-Zima 2022/23 w terminie 21-28.11.2022 

Change Lingerie 40% rabatu 

Crocs 
30% rabatu na wszystkie modele butów. Promocja nie łączy się z innymi i 
obowiązuje w terminie 24-28.11.2022 

Denon Do 50% rabatu na wybrane głośniki 

Dyson 
Od 18 do 11.11.2022 Specjalna oferta z okazji Black Week. 
O więcej szczegółów zapytaj Eksperta.  

Esprit 30% rabatu na wszystko w dniach 19-28.11. 

Etam Do 50% rabatu w terminie 22-28.11.2022 

Family Optic 

50% rabatu na okulary słoneczne i oprawy korekcyjne, a także 2+1 na 
soczewki miesięczne z firmy Monovision raz 3+1 na soczewki jednodniowe z 
firmy Monovision w terminie 25-26.11.2022 

Five o'clock 

20% rabatu na nieprzeceniony asortyment, kawy i herbaty, 25% rabatu na 
herbaty i kawy świąteczne. Promocja nie łączy się z innymi i obowiązuje w 
terminie 25-26.11.2022 

Frankie's Juices 20% rabatu na Sok Sweet T 

Gant 30% rabatu na cały asortyment w terminie 25-27.11.2022 

Gatta 

20% rabatu przy zakupie za 149 zł na produkty nieprzecenione, 30% rabatu 
przy zakupie za 199 zł – 30% na produkty nieprzecenione w terminie 21-
28.11.2022 

Giacomo Conti Do 75% rabatu 



Golden Rose 

1. Przy zakupie pędzla do pudru Large Powder Brush, puder Sheer Baked 
Powder klient otrzyma gratis. 
 
*Promocja obowiązuje stacjonarnie w punktach firmowych oraz w 
wybranych punktach franczyzowych.  
 
2. Przy zakupach powyżej 50 zł, kosmetyczka holograficzna gratis.  
 
*Promocja obowiązuje stacjonarnie w punktach firmowych i franczyzowych. 
 
Czas obowiązywania promocji: 25.11.2022 

Green Bubble  

Specjalny mix 0,7l z brokatami na Black Friday za 20 zł w terminie 25-
27.11.2022 (wyspa na poziomi +1), w terminie 25-26.11.2022 (wyspa na 
poziomie 0). 

Guess 
30% rabatu w terminie 21-24.11.2022. Nie dotyczy kolekcji kapsułowych 
oraz carryovers 

H&M 
20% rabatu na kolekcję regularną przy zakupach za min. 120 zł. Oferta 
obowiązuje od 25-26.11.2022 i nie łączy się z innym aktywacjami. 

Homla 
30% rabatu na wszystko (nie łączy się z innymi promocjami) w terminie 23-
26.11.2022 

Inglot 
25% rabatu na cały nieprzeceniony asortyment w terminie 22-27.11.2022 r. 
Promocje nie łączą się.  

Intersport 
Do 60% rabatu na marki takie jak NIKE, adidas, Reebok, Under Armour, 
McKinley , 4F& more w terminie 18-28.11.2022 

Karmello 10% rabatu na wybrane produkty w terminie 25-26.11.2022 

Kavoshe 20% rabatu na cały asortyment.  

Kazar 
20% rabatu na wszystko, 40% rabatu na wybrane produkty w terminie 24-
28.11.2022 

Kołacz na okrągło 2 kołacze za 25 zł 

Kossie  Do 50% rabatu    

Kubota 
25% rabatu na wszystko oprócz już przecenionego asortymentu. Okres 
obowiązywania: 25-28.11.2022. 

Lee Cooper 
40% rabatu na wszystko w dn. 25.11.2022, 30% rabatu na wszystko w dniach 
26 i 28.11.2022 

Lee&Wrangler 25% rabatu na całą kolekcję 

Leopardus 
30% rabatu na wszystko z Kuponem rabatowym dostepnym w Aplikacji 
Leopardus w terminie 25-26.11.2022 

Levi's 30% rabatu na wszystko, a na dresy i akcesoria 50% rabatu. 

Lilou 
Magia Prezentów Black Week w Lilou, do zakupów od 270 zł bransoletka, 
kolczyki lub naszyjnik w prezencie! 

Lindt 

50% rabatu na drugi produkt; promocja dotyczy wszystkich produktów 
dostępnych w ofercie sklepu, obowiązuje w terminie 25-26.11.2022, nie 
łączy się z pozostałymi promocjami. 

L'Occitane 15% rabatu na produkty w pełnej cenie w terminie 24-27.11.2022 



Lynx Optique 

35% rabatu na oprawki okularowe i okulary przeciwsłoneczne, a dodatkowo 
- bezpłatne badanie wzroku z doborem soczewek kontaktowych w terminie 
18-26.11.2022 

Manu kids&co 15% rabatu na wszystko oprócz marki scoot and ride i Alilo 

Many Mornings 22% rabatu na cały asortyment w terminie 25-26.11.2022 

Marilyn Poupee 
20% rabatu na cały asortyment, rabat nie łączy się z innymi promocjami, 
obowiązuje w dniach 25-26.11. 

Mayoral 
Do 30% rabatu na wybrane artykuły oraz dodatkowo 10% rabatu na zakupy 
przy okazaniu Friends Card. Promocja obowiązuje w terminie 24-26.11.2022 

Molton 
25% rabatu na nieprzecenione produkty (odzież +akcesoria), 15% rabatu na 
przecenione produkty (odzież +akcesoria) w terminie 23-30.11.2022 

Muscat 
40% rabatu na okulary korekcyjne i -50% na okulary progresywne w terminie 
23-27.11.2022 

Naoko Do 80% rabatu - promocja otwarta w terminie 22.11 -  28.11.2022 

Neonail 
Do 80% rabatu na wybrane kategorie w terminie 24-28.11.2022. Szczegóły w 
punkcie sprzedaży NEONAIL.  

New Yorker 

20 zl rabatu na zakupy powyżej 100 zl 
40 zl rabatu na zakupy powyżej 200 zl 
Rabaty nie dotyczą rzeczy przecenionych i obowiązują w terminie 21-
26.11.2022 

Niezły Gift 20% rabatu na świece 120 ml w terminie 25-26.11.2022 

Okaidi Rabat 50% na 2 produkt w dniach 25-26 listopad 2022 

Organique 

10-30% rabatu na wybrane produkty, 30% rabatu na mydła IBN: Anti-ageing, 
Slimming, Soothing, Feel up, 15% rabatu na pozostałe mydła w terminie 25-
27.11.2022 

Pako Lorente Do 70% rabatu na wybrane produkty liczone od cen podstawowych. 

Pandora 20% rabatu na cały asortyment z wyłączeniami wskazanymi w regulaminie 

Parfois 

20% rabatu na wszystkie produkty oraz 50% rabatu na wybrane produkty w 
terminie 24-25.11.2022.  
50% rabatu na wybrane produkty w dniu 26.11.2022 

Pawo Do 60% rabatu na odzież męską.  

Perfect Eye Optic  

50% rabatu na okulary słoneczne i oprawy korekcyjne, a także 2+1 na 
soczewki miesięczne z firmy Monovision raz 3+1 na soczewki jednodniowe z 
firmy Monovision w terminie 25-26.11.2022 

Pierre Cardin 20% rabatu na wszystkie produkty nieprzecenione w terminie 24-26.11.2022 

Pijalnie Czekolady E.Wedel Czekolada lekko gorzka w rozmiarze S za 7 zł w dniu 25.11.2022 

Pitbull Przy zakupie 3 rzeczy- trzecia, najtańsza rzecz za 1 zł 



Puma 
30% rabatu na drugi tańszy produkt w terminie 21-24.11.2022. 50% rabatu 
na drugi tańszy produkt w terminie 25-26.11.2022. Szczegóły u sprzedawcy.  

Quiksilver 

Blue Week 17-30.11. w Quiksilver: 
• 20 % rabatu przy zakupie 2 szt 
• 30 % rabatu przy zakupie 3 szt 
• 40 % przy zakupie 4 szt i więcej 
W dniach 17-23.11. rabaty dla uczestników programu lojalnościowego 
Boardriders Club (można przystąpić do klubu w sklepie), a w dniach 24-
30.11. dla wszystkich klientów. W tym roku 1% ze sprzedaży przeznaczamy 
na ochronę mórz i oceanów.  Promocja dotyczy kolekcji Street marek 
Quiksilver, Roxy i DC i nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w tym 
czasie w sklepie. 

Rituals 
20% rabatu na wszystkie wkłady uzupełniające, zapach do wnętrz w 
prezencie za zakupy za min 275 zł w terminie 21-27.11.2022 

Salad Story 10% rabatu na wszystkie bowle w dniu 25.11.2022 

Samsonite Walizki z kolekcji Orfeo w super cenach w terminie 25.11.-15.12.2022 

Semilac 
Promocja 2+1 na produkty hybrydowe . Szczegóły promocji w punkcie 
sprzedaży. 

Sephora 
Do 40% rabatu na 600 hitów w terminie 18-27.11.2022* 
*Regulamin dostępny w perfumerii. Promocje nie łączą się. 

Słoń Torbalski Do 50% rabatu na wybrane torebki skórzane Słoń Torbalski. 

Solar Do 30% rabatu na wybrane modele z kolekcji jesień-zima 

Super Pharm Optic 

50% rabatu na wszystkie  okulary słoneczne marki własnej i oprawy 
korekcyjne marki własnej. 70% rabatu na soczewki okularowe  IZOPLAST 150 
IDEAL MAX BLUE UV oraz IZOPLAST 160 IDEAL MAX BLUE UV w terminie 18-
27.11.2022. 

Swarovski 20% rabatu na wybrane produkty w terminie 21-28.11.2022 

Swiss 

Black Week w SWISS startuje już 10 listopada - co tydzień inna promocja! 
I etap promocji: rabat na smartwatche 
II etap promocji:  nawet do -50% na najlepsze zegarki  
III etap promocji: do -70% na najmodniejsze zegarki 
 
Szczegóły w salonie SWISS 

Świat GSM (Lokal) 
20% rabatu na cały rachunek przy zakupie szkła + budowy (komplet) w 
terminie 25-26.11.2022 

Świat GSM (Stoisko) 20% rabatu na zestaw szkło + etui w terminie 25-26.11.2022 

Terranova 20% rabatu na wszystko w dniach 25 - 27.11. 

Thai Wok 
Lemoniada gratis dla każdego Klienta, który 25.11. ściągnie aplikację i zakupi 
danie (wartość zamówienia min. 19,99) 

The Body Shop 40% rabatu na cały asortyment w terminie 25-26.11.2022 

The North Face 
20% rabatu na produkty marki The North Face (nie objęty promocją model 
Nuptse 1996). Czas trwania akcji 25 i 26 listopada. 

Time Trend Do 70% rabatu w dniach 16-28.11.2022 



Tom Tailor 
10% rabatu na nieprzecenione produkty Tom Tailor i s.Oliver w dniu 
25.11.2022 

Tommy Jeans Do 30% rabatu w terminie 21-28.11.2022 

Triumph 
25% rabatu w dniach 17.11.2022-28.11.2022 (z wyłączeniem linii Amourette, 
Flex Smart, Shape Smart ) 

Under Armour 
40% rabatu od cen katalogowych na cały asortyment w terminie 23-
30.11.2022. 

Van Graaf 20% rabatu na wszystkie przecenione artykuły w terminie 25-26.11.2022 

Vans Do 40%"rabatu na wybrany asortyment w terminie 25-26.11.2022 

Verona Do 70% rabatu na wybrany asortyment w terminie 14-28.11.2022 

Vision Express 
W terminie 1-30.11. Black Weeks - rabat 50% na wszystkie soczewki 
okularowe, w tym progresywne 

W.Kruk 

20% rabatu na biżuterię z białymi i czarnymi kamieniami oraz emalią, 
wybraną biżuterię bezkamieniową oraz marki zegarkowe: Armani Exchange, 
Michael Kors, Skagen, Emporio Armani, Guess, Swatch, FC, Oris, Doxa Sub, 
Doxa, Gucci, Junghans, Sector, Balticus, Lip, Yema. Rabat naliczany przy 
zakupach za min. 199 zł. Nie dotyczy biżuterii marek Chopard, Amore. 
Promocja obowiązuje w terminie 22-30.11.2022 

Wittchen Do -70% rabatu w terminie 21-26.11.2022 

Wojas 20% rabatu na cały asortyment w dniu 25.11.2022 

Worldbox 
20% rabatu na wszystko przy zakupach minimum 350zł. Rabat obowiązuje w 
dniach 25-30.11. 

Wyjątkowy Prezent Do 40% rabatu na wybrane prezenty w terminie 23-28.11.2022 

Yankee Candle Do 30% rabatu na wybrane produkty w terminie 25-26.11.2022 

Yes Od 30 do 70% rabatu na wybrane produkty 

Yves Rocher 
50% rabatu na wszystko poza zielonym punktem przy zakupie minimum 2 
kosmetyków. 

Zegarki.pl Do -50% rabatu w terminie 25-26.11.2022 

Ziaja 
Rabat 25% na cały asortyment w termini 25-26.11.2022. Promocje się nie 
łączą. 

 


