przecenny
weekend

pora na kumulację okazji
10-12 maja

[do -70%]

AB Foto

B&L Boutique
Badura
Bayla
Betty Barclay
Bialcon
Big Star
Billy’s
Blink
Boutique Miniu
Briju
By Dziubeka
Bytom
C&A
Calzedonia
Caterina
CCC
Clodi – Triumph
Cubus
Czas Na Herbatę
Dalia
Deichmann
Deni Cler
Diverse
Duka
Ecco
EM Men’s Accessories
Esotiq
Etam

Eurofirany
Ewtex
Femestage Eva Minge
Galanteria Puccini
Gatta
Geox
Giacomo Conti
Halupczok Kuchnie
i Wnętrza

30% na akcesoria 4mobee, 25% na wydruk zdjęć express standard oraz express premium
– promocja obejmuje formaty standardowe oraz formaty panoramiczne, 10% na słuchawki
Panasonic i JBL oraz wybrane głośniki JBL, 10% na sprzęt NAVITEL
25% na cały asortyment
do 30% na kolekcję obuwia
20% na nową kolekcję, 10% na przecenione towary
20% na wybrany asortyment
20% na wszystkie sukienki
20% na spodnie
Cheeseburger za 17,50 zł, Jack Burger za 19,50 zł – promocją objęte są burgery wołowe
50% na całą kolekcję ze srebra 925 i srebra pozłacanego
20% na cały asortyment (nie dot. kolekcji Nataszy Pavluchenko)
15% na biżuterię oraz zegarki
30% na całą kolekcję przy zakupie za min. 100 zł
20% na nową kolekcję wiosna/lato
25% na cały asortyment – oferta obowiązuje wyłącznie 10.05.2018 r.
torba plażowa gratis przy zakupie kostiumu kąpielowego
do 20% na kolekcję wiosna/lato 2018
20% na buty i torebki w cenie regularnej
20% na cały asortyment w cenie regularnej
do 70% na wybrane produkty, 25% na kurtki i sukienki
30% na herbaty, 20% na kawy – promocja nie łączy się z innymi rabatami
20% na każdy komplet bielizny
20% na obuwie w cenie regularnej
do 30% na wybrane modele kolekcji wiosna/lato 2018
20% na jeansy w cenie regularnej – rabat nie łączy się z innymi promocjami
20% na cały asortyment – rabat nie dot. kart podarunkowych oraz marek innych niż
DUKA, promocje nie łączą się
20% za zakupy za 800 zł, 15% za zakupy za 600 zł, 10% za zakupy za 400 zł – oferta
dot. obuwia i torebek z całej kolekcji
30% taniej na drugi, tańszy produkt
20% na asortyment w regularnej cenie (nie dot. perfum Joanny Krupy)
drugi biustonosz za 79 zł (oferta obowiązuje 10.05.2018 r. i dotyczy wszystkich biustonoszy), 20% na cały asortyment przy zakupie minimum dwóch artykułów (oferta obowiązuje
w dniach 11-12.05.2018 r.)
20% na cały asortyment (nie dot. dekoracji szytych na miarę, tkanin w metrażu, karniszy,
rolet, plis, kolekcja zasłon i poduszek Pierre Cardin oraz kolekcji Gerlach)
20% na garnitury marki Ewtex
30% na nową kolekcję, 40% na torby – rabat nie obowiązuje na wyroby skórzane
50% na torebki Puccini z kolekcji lato 2018 (rabat naliczany od ceny regularnej), 20%
na pozostały asortyment
20% na kolekcję podstawową z działu odzieży i pończosznictwa (nie dot. produktów już
przecenionych oraz kolekcji Self)
20% na całą kolekcję
20% na cały asortyment, oferta nie łączy się z innymi promocjami
Każdy klient kupujący zestaw mebli kuchennych linii Prestige wraz z kompletem urządzeń
AGD marki Siemens może otrzymać luksusową kawiarkę marki Siemens już za 1,23 zł
z VAT lub inne dowolnie wybrane urządzenie z listy. Wyprzedaż ekspozycji – ekskluzywne
aranżacje kuchenne w doskonale obniżonych cenach nawet do 50%. Szczegóły w salonie.

Home&You
Inter Optyk
Intersport
Jubiler Skorpion
Jubitom

JYSK

Karat Jubiler
Killtec Sport Pro Shop
Kler
Kubenz

LABIZU
Lancerto
Lavard
Lee/Wrangler
Levi’s
Liu Jo
Lucky Look
Luisa Cerano
Marella
Weekend by Max Mara
MDM
Medicine
Milano
Monnari
Mount Blanc
My Bag
Neo Nail
New Yorker
Nutrend
Ochnik
Olsen
Organique
Pandora
Pepe Jeans
Perfect Body Center
Perfumeria Douglas
Pierre Cardin
Pretty One

20% rabatu na cały asortyment, także przeceniony – oferta nie łączy się z innymi
promocjami
20% na okulary przeciwsłoneczne Ray Ban przy zakupie dwóch par, 20% na okulary
przeciwsłoneczne Vogue, oprawy korekcyjne Vogue 299 zł
obuwie taniej o wartość podatku VAT
15% na srebrną biżuterię, 10% na złoto, brylanty, obrączki ślubne
20% na biżuterię srebrną oraz fashion – przy zakupach za minimum 99 zł, 15% na biżuterię
złotą oraz brylantową – przy zakupach za minimum 299 zł, 15% na zegarki (nie dot.
Tag Heuer oraz Omega)
15% dodatkowego rabatu na wszystko co zmieści się w torbie (oferta obowiązuje w dniach
10-11.05.2018 r.), do 50% na wszystkie donice, do 60% na wszystkie poduszki i maty
łazienkowe
30% na trzeci zakupiony produkt
30% na cały asortyment Odlo, Killtec, Seat to Summit, 20% na markę Meindl
do 15% w formie premii na dalsze zakupy przy wybranych kolekcjach
dwa dowolne produkty w cenie 199,99 zł – dotyczy produktów z asortymentu: koszule,
spodnie, sweter (nie dot. lini #PRIME), marynarki od 199,99 zł, do garnituru marynarka
w prezencie (dot. wybranych modeli)
kolczyki o wartości 229 zł gratis przy zakupie dwóch par zawieszek do kolczyków marki
Ti Sento Milano, etui na telefon marki OPS OBJECTS gratis przy zakupach za 229 zł
30% na zestaw dwóch koszulek – oferta nie łączy się z innymi promocjami
20% na nową kolekcję
20% na nową kolekcję
20% na cały asortyment bez akcesoriów
20% na całą kolekcję wiosna/lato – rabat nie łączy się z innymi promocjami
20% na okulary przewsłoneczne i oprawy korekcyjne
30% na wybrane modele
20% na całą kolekcję
do 50% na cały asortyment
20% na asortyment w regularnej cenie
20% na wybrany asortyment
30% na cały asortyment
20% na pralinki oraz zestawy prezentowe
10% na markę Obag i akcesoria, 20% na drugą, tańszą rzecz przy zakupie dwóch sztuk
(dot. wybranych modeli odzieży)
5% na produkty w regularnej cenie
40 zł rabatu przy zakupach za 200 zł, 20 zł rabatu przy zakupach za 100 zł – dot.
asortymentu w cenie regularnej, oferta nie łączy się z innymi promocjami
25% na wszystkie spalacze tłuszczu
25% na asortyment w cenie regularnej – oferta obowiązuje wyłącznie 12.05.2018 r.
do 50% na cały asortyment
20% na wszystkie produkty wagowe, 10% na wszystkie produkty sztukowe
drugi produkt za pół ceny (nie dot. Shine i Disney)
20% na asortyment w cenie regularnej
20% na każde białko, 10% na cały asortyment
2+1 na markę Douglas, do 30% na wybrany asortyment
80% na wybrany asortyment, 10% na wybrany asortyment z nowej kolekcji
20% na cały asortyment

Peterson
Puccini
Rainbow Tours
Salomon
Sephora
Simple
Solar
sweet Bouquet
Swiss
Szachownica
Świat Konesera
Taboo
Tatuum
Tchibo
Telakces
The North Face
Timberland
Time Trend
T-Mobile
TOUS
Toy Planet
Unisono
Vanilla Body Shop
Way To Beauty
Venezia
Verona
Vissavi
Vistula
Vital
Strefa Zdrowego Życia
W.Kruk

Wojas
Wólczanka
Quicksilver

Yves Rocher

20% na markę Peterson w cenie regularnej
50% na walizki z kolekcji ABS, PP, PC (rabat liczony od cen regularnych), 20% na torebki
skórzane Wojewodzic
do 50% na ofertę Rainbow Tours Lato 2018
20% na wybrany asortyment, 30% na plecaki
20% na cały asortyment z Kartą Klubu Sephora lub przy jej założeniu, 50% na stylizacje
brwi z marką Benefit
20% na odzież w cenie regularnej
10% przy zakupie dwóch sztuk, 15% przy zakupie trzech sztuk – oferta dot. odzieży
ciasto+kawa za 19,99 zł, lampka prosecco 9,99 zł, 10% na boksy kwiatowe
10% na zegarki powyżej 500 zł, do zegarków komunijnych prezent – oferta nie łączy się
z innymi promocjami
30% na drugą sztukę, dodatkowe 10% zwracane na Kartę Szachomat
20% na wszystkie kawy i herbaty, 50% na drugą butelkę wina przy zakupie dwóch sztuk
40% na drugą, tańszą rzecz – oferta dot. asortymentu w cenie regularnej
20% na nową kolekcję przy zakupie dwóch szt. (nie dot. akcesoriów)
20% na kategorie: Home, Ladies, Body, Active, Święto Kawy: 2+1 za 0,01 zł
20% na wszystkie akcesoria
20% na cały asortyment – promocje nie łączą się
15% na cały asortyment, dodatkowe 5% dla posiadaczy Karty Klubu Timberland
15% na zegarki w cenie regularnej (nie dot. zegarków z kolekcji specjalnych i złotych), do 40%
na wybrane modele
20% na wybrane abonamenty – szczegóły u sprzedawców
10% na cały asortyment
do 20% na wybrany asortyment
20% na całą kolekcję – rabaty nie łączą się
do 50% na wybrany asortyment
50% na Joico, 50% na drugi produkt Be Nature, Le Stafford, 20% na Saryna Key, Tigi, Lanza, GK,
15% na Bielenda Professional, 10% na sprzęt i akcesoria
do 30% na kolekcję wiosna/lato 2018
15% na drugą, tańszą rzecz, 40% na trzecią, najtańszą rzecz – promocja nie dotyczy obrączek
i asortymentu przecenionego
20% na drugą, tańszą rzecz – oferta dot. asortymentu w cenie regularnej
30% na całą kolekcję wiosna/lato 2018 – rabat obowiązuje od cen regularnych
20% na produkty Look Food oraz kosmetyki PURO BIO
do 20% na biżuterię i zegarki (nie dot. kolekcji Amore, obrączek, zegarków marki Rolex
i smartwatchy), oferta obowiązuje przy zakupie produktów ze srebra za min. 99 zł lub
ze złota za min. 299 zł, promocje nie łączą się
20% na asortyment w cenie regularnej
30% na całą kolekcję wiosna/lato 2018 – rabat obowiązuje od cen regularnych
10% przy zakupie dwóch produktów, 20% przy zakupie trzech i więcej produktów – oferta nie
łączy się z innymi promocjami, nie obejmuje produktów technicznych i marek
zewnętrznych
50% na jeden kosmetyk (nie dot. produktów oznaczonych zielonym punktem)

Informacje przedstawione w ulotce mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Rabaty nie łączą się z innymi promocjami i nie dotyczą towarów przecenionych.
sfera.com.pl

