
WINTER SALES 2021 

 

Amely: Reducere de până la 60% la articolele selecționate, în limita stocului disponibil. 

Animax: Ofertă 5+1: cumperi 5 conserve Petkult și primesti o conservă gratis. Promoția 

este valabilă până în 31.01.2021. 

Benvenuti: Reduceri de până la 55% la articolele selectate. Detalii în magazin. 

BSB: Reduceri de până la 50% la colecția toamnă-iarnă 20/21, până în 31.03.2021. 

BUZZ: Winter Sale up to  -40% OFF: 

          • Promoția este valabilă în perioada 18.11.2020 – 28.02.2021, în limita stocului 

disponibil. 

          • Reducerea se aplică din prețul inițial. 

          • Nu se cumulează cu alte promoții active în magazin. 

Carrefour: Până la -50% reducere la sute de articole. Stoc limitat! 

C&A: Reduceri de până la 70% la articolele selectate, în limita stocului disponibil. 

Cărturești: 20% reducere la produsele din gama Pusheen, Simon's Cat, precum și multe 

alte ''pisicisme", până în 31.01.2021. 

Deichmann: Cumpără două perechi reduse și pe a treia redusă o primești gratuit. 

Cumpără o pereche redusă și pentru a doua redusă achiziționată, vei primi o extra 

reducere de 50%. Ofertă valabilă până în 31.01.2021. 

Douglas: Beauty Sale cu până la 60% reducere la o selecție de produse, în limita stocului 

disponibil, până în 31.01.2021. 

dm: Prețuri speciale și reduceri de până la 30% la o selecție de articole, în perioada 14.01. – 

02.02.2021. 

Gatta: Reduceri de până la 50% la produsele marcate cu etichetă, până în 28.02.2021. 

Gerovital: Reduceri de până la 50% la produsele selectate, în perioada 11.01.2021-

17.01.2021. 

H&M: Promoții de până la 50%. Detalii în magazin. 

Hervis: Reduceri de până la 70% la produsele selecționate, până în 20.01.2021. 

Il Passo: Final Sale up to -70%. Detalii în magazin. 

Jolidon: Reduceri de până la 70% la produsele selecționate, până în 31.01.2021. 

Jolie: Reduceri de până la 50% la produsele selectate, în limita stocului disponibil. 



Kenvelo: Promoții până la -70%, până la sfârșitul lunii ianuarie. 

Lee Cooper: Promoții până la -70%, până la sfârșitul lunii ianuarie. 

La Perlas: Reduceri între 20% și 50% la toate articolele, până în 20.01.2021. 

Little Rose: Reduceri de până la 50%, până în 20.01.2021. 

Mariounnaud: - Dream Sales cu reduceri de până la 40%, în perioada 28.12.2020-

07.02.2021; promoția fiind necumulabilă cu alte oferte de preț sau reduceri – pe baza 

cardului de fidelitate.  

                            - Welcome bonus 1-31.01.2021: 15% discount la orice produs exclusiv 

Marionnaud, cu preț întreg; promoție necumulabilă cu alte oferte de preț sau reduceri, 

doar pe bază de înmânare card nou de fidelitate Marionnaud. 

Media Galaxy: Reduceri la mii de produse. Detalii în magazin. 

Musette: Final Sale: reduceri de până la 60%. Detalii în magazin. 

Nobila Casa: Promoții de până la 40% la o selecție de articole de casă, în perioada 

11.01.2021-28.02.2021, în limita stocului disponibil. 

Noodle Pack: 30% discount la meniu format din Noodle Pack, Onion Rings, doză Coca-

Cola și sos. Ofertă valabilă în restaurant sau pe platformele de delivery, până în 

31.01.2021. 

Nomasvello: 30% discount la serviciile de epilare definitivă față+gât și rejuvenare facială 

față+gât. Ofertă valabilă în perioada 01.01-31.01.2021. 

Optiblu: Ochii tăi pot fi extrem de solicitați din cauza timpului îndelungat petrecut în fața 

ecranelor digitale. Soluția? O consultație pentru determinarea dioptriilor. Testează-ți 

gratuit vederea chiar acum! Campanie valabilă până în 31.03.2021. 

Orsay: Reduceri de până la 50%, la produsele selecționate. Detalii în magazin. 

Sarah Pop: Reduceri de până la 50%, în perioada 15.01.2021-28.02.2021. 

Sport Vision: Winter Sale up to -60% OFF: 

                     • Promoția este valabilă în perioada 18.11.2020 – 28.02.2021, în limita stocului 

disponibil. 

                      • Reducerea se aplică din prețul inițial. 

                      • Nu se cumulează cu alte promoții active în magazin. 

Teilor: Legendary Diamonds -30% la o selecție de bijuterii, în perioada ianuarie-iunie 

2021. 



Timeout: Promoții până la -70%, până la sfârșitul lunii ianuarie. 

VaVa: Reduceri de până la -50%, în limita stocului disponibil, până în 15.02.2021. 

Velvet: 50% reducere la produsele selecționate, până în 15.02.2021. 

Xpert Beauty: Reduceri de până la 50% la articolele selecționate, până în 01.02.2021. 

Detalii în magazin. 

 

 

 

 

 

 

 


