
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ready. Set. Summer Sale! 

Iulie-August 2022 

1. Animax - în perioada 04.08-04.09.2022, achiziționezi 5 plicuri de hrană umedă Schesir de 85g 

(pentru pisici) și primești un alt plic Schesir (din aceeași gamă) gratuit. Promoția este valabilă 
exclusiv în magazin, în limita stocului disponibil, nu se cumulează cu alte promotii și vizează o 
anumită selecție de produse. 

2. Arena Lifestyle - până la 30% reducere la articole selecționate, marcate cu eticheta roșie în 

magazin. Nu se cumulează cu alte promoții. Campania se desfășoară până la data de 06.08.2022; 

1. Arena Sport – reduceri de până la 30% la articole selecționate, marcate cu eticheta roșie în 

magazin. Nu se cumulează cu alte promoții. Campania se desfășoară până la data de 06.08.2022; 

2. Ariela - 20% reducere la hainele de blană, promoție valabilă până la data de 03.08.2022; 

3. Arman Sport - reduceri de până la 40% la articole  selecționate. În limita stocului disponibil; 

4. Benvenuti – reduceri de până la 50% la sute de produse. Reducerea va fi semnalizată la raft 

prin etichetele de preț și nu se va putea cumula cu discount-uri acordate pe baza cardurilor/ 
programelor de fidelizare. Campania se desfășoară până în 31.08.2022. 

5. BSB - reduceri de până la 50%, în limita stocului disponibil; 

6. BUZZ - reduceri de până la 40%, în perioada 12.05.2022-31.08.2022; 

7. C&A - Până la 50% reducere la articole de vară selecționate. Ofertă promoțională valabilă în 

limita stocului disponibil, până pe 27.07.2022; 

8. Cador Home - discount de 10 %, în perioada 25.07.2022 – 07.08.2022; 

9. Carrefour – până la 50% reducere la colecția TEX primăvară-vară, în perioada 14 iulie-31 

august, în limita stocului disponibil. Reducerea este inclusă în prețul afișat la raft și nu se 
cumulează cu alte promoții; 

10. Cărturești – Ai buletin de Cărturești? Cu el beneficiezi de: 

- 20% reducere la cărțile Bookzone.  
- 20% reducere la titlurile autorului lunii: Robert Kiyosaki. Se aplică titlurilor în limba română de la 
editura Curtea Veche Publishing. 
- 20% reducere la 101 cărți în limba engleză de citit în vacanță 
- 20% reducere la 101 cărți de citit într-o vară 
Ofertele sunt valabile în limita stocului disponibil. Nu se cumulează cu alte promoții existente. 

11. CCC - până la -60% discount la pantofi, genți și accesorii de vară! Promoții valabile până pe 24 

iulie 2022; 

12. Colin’s – până la 70% reducere la produse selecționate, în perioada 05.08-31.08.2022, în limita 

stocului disponibil. 

13. Cover Shop – folie sticlă securizată full face la prețul de 49 lei. Produsul are o garanție de 30 

zile; 

14. Dabo Doner - La fiecare meniu Dabo Clasic,  primești un Rockstar energy drink gratuit. În limita 

stocului disponibil; 



Plătește cu cardul Edenred și ai 20% discount la orice meniu Dabo. Campanie valabilă până la 
01.09.2022; 

15. Deichmann – EXTRA 50% reducere la al 2-lea produs redus cumpărat. Reducerea se aplică 

produsului cu prețul mai mic. Campanie valabilă în perioada 14.07.2022 - 08.08.2022; 

16. Douglas – Beauty Summer Sales – reduceri de până la 60% la produse de beauty, în perioada 

24 iunie – 15 august. 

17. Enigma – 10% reducere pe baza de pliant, disponibil în incinta magazinului. Campania se 

desfășoară până la 31.08.2022; 

18. Enzo Bertini - reduceri de până la 50%, la produse selectate,până la 31.08.2022; 

19. Epil Point - extra discount de 25% pentru pachetele de epilare definitvă full body (care deja 

includ discount de până la 35% față de prețul de listă), achitând doar 600 lei în loc de 800 lei (o 
ședință picioare, brațe, inghinal, axile și două zone S sau 1 zonă M) sau 715 lei în loc de 950 lei (1 
ședintă picioare, brațe, inghinal, axile, 2 zone S și 2 zone M). Perioada campaniei 01-31.08.2022. 

20. Farmacia 3 – 25% reducere la PRODUSE SOLARE din gamele VICHY Capital Soleil & Ideal Soleil 

și La Roche Posay Anthelios & Posthelios (până la 31.08.2022); 

- 25% reducere Gama Cerave, La Roche Posay - Apa micelară & Apa termală, Vichy - gamele de 
hidratare Aqualia Thermal și Mineral 89 (până la 31.07.2022),  

- 20% reducere la produse solare Avene Sun Care și A-Derma Protect (până la 31.07.2022) 

- La un produs Avene Lapte pentru copii SPF 50+ 100 ml SAU un produs Avene Intense Protect 
SPF 50+ 150ml cumpărat primești un Avene gel cremă reparatoare după plajă 50 ml CADOU; 

- La orice cremă de față Avene cumpăraă primești o Loțiune micelară Avene x 100 ml CADOU; 

- La oricare 2 produse Avene Sun Care cumpărate, primești o Geantă de plajă CADOU  

*Campanii valabile în limita stocului disponibil. 

21. Gatta -  Reduceri de până la 50 %, în perioada 20.07.2022 - 15.09.2022. 

22. Gerovital - până la 30% reducere la produsele Gerovital Luxury si Derma+ Premium Care, în 

perioada 15-31 iulie 2022. 

23. H&M - Reduceri de până la 60% la articolele selecționate, în limita stocului disponibil. 

24. Hervis - între 13 și 15 August, 30% reducere într-un bon valoric la cumpărături de peste 50 de 

lei. Bonul este valabil în perioada 16-31.08, doar în magazinul Hervis Sports. Ofertă promoțională 
în limita stocului disponibil. Reducerea de 30% se oferă sub formă de bon valoric de cumpărături, 

valabil în perioada 16−31.08.2022. Reducerea nu se cumulează cu alte campanii active.    

25. KENVELO – până la 60% reducere, în limita stocului disponibil. 

26. ICON – între 20-50% reducere la branduri cum ar fi PINKO, Elisabeta Franchi, Parosh, în limita 

stocului disponibil. 

27. Il Passo până la -50% discount, până la 31.07.2022 

SPORT20  20 % discount la toate modelele sport, atat femei cat si barbati 21-24.07.22 
BAGS20 extra20% discount la toate modelele de genti, atat femei cat si barbati 25-27.07.22 
FLATS20 extra 20% discount la toate sandalele și papucii cu talpă joasă, atât femei cât și bărbați 
28-31.07.2022 

28. Jolidon - In perioada 29 iunie - 30 septembrie 2022 - reduceri de 30% la articolele selectate, in 

limita stocului disponibil. 



29. Lee Cooper - o selecție și mai mare de produse la prețuri cu până la -60% mai mici! În limita 

stocului disponibil 

30. La Perlas - 20% la articole selecționate, până la 31.07.  

31. Little Rose – reduceri de până la 50% la colecția de vară, în limita stocului disponibil. 

32. L’Store - reduceri de până la 30%, la articole selecționate, până la data de 15 august 2022, în 

limita stocului disponibil. 

33. Magic Fashion - 1+1 gratuit la articole selecționate din colecția de vară,  70% reducere la 

rochițe, salopete. In limita stocului disponibil. 

34. Marionnaud – până la 50% reducere la produse de skincare și make-up și 30% reducere la o 

selecție de produse din categoría parfumurilor. Promoție valabilă până la 31 august. 

35. Maxximus – până la 50% reducere la articole selecționate (costume de ceremonie, pantaloni), 

20% reducere la articole selecționate din gama sacouri, cămăși. Campanie valabilă până la data 
de 30.09.2022. 

36. Media Galaxy - Pe 21 iulie sărbătorim împreună reamenajarea magazinului Media Galaxy 

Oradea Lotus. Te așteptăm cu mega-oferte și multe alte surprize. 
Telefon Samsung Galaxy S22 5G SMTS221BK la 2999,00 lei (preț vechi 3750,90 lei) 
Plită încorporabilă Whirlpool TKRL661IX la 508,00 lei (preț vechi 808,00 lei) 
Cuptor încorporabil Whilpool AKZM8420IX la 1000,00 lei (preț vechi 1500,00 lei) 
Expresor automat DeLonghi ESAM2600 la 999,90 lei (preț vechi 1499,00lei) 
Laptop ASUS X515EA-BQ1104W la prețul special de 1799,90 lei (preț vechi 2299,90 lei),  
Aspirator robot ROWENTA RR7867WH la 1424,93 lei ( preț vechi 1899,90 lei)  
Pachet Einhell Mașină de găurit + ferestrău pendular + starter kit 274.95 lei ( preț vechi 549.90 
lei); 

37. Nobila Casa - profită de super reduceri de până la 80%, în perioada 04.07-21.08.2022; 

38. Noriel – reduceri finale de până la 70%, până la 14.09.2022; 

39. Musette – reduceri de până la 50%, în limita stocului disponibil;   

40. Noelle – reduceri de 10%-20% la articole din argint selecționate,  promoție de până la 20% la 

ceasurile Calvin Klein in limita stocului disponibil.  Campania se desfășoară între 15 iunie -31 
august; 

41. Office Shoes - până la 50% reducere la articole selecționate, în limita stocului disponibil. 

Discountul este inclus în prețul afișat la raft; 

42. OTPIblu - până la 70% reducere la cei mai cool ochelari de soare, în perioada 01.07 – 

30.09.2022; 

43. Penti – promoție până la 70% la produsele selectate, în limita stocului disponibil. Campania este 

activă în perioada 05.08.2022- 10.09.2022. 

44. Sabrini – 2 produse la preț de 1, la colecțiile de argint Fantazzia, Shinsaki și Olivess. Articolul cu 

prețul mai mic este cel gratuit. Campania este valabilă până la 31 august 2022; 

45. Sarah Pop - reduceri de până la 50% pentru o serie de articole, semnalizate la raft prin etichetă 

galbenă. Detalii în magazin; 

46. Sizeer - numeroase reduceri de până la -50%, în limita stocului disponibil; 

47. Splend’Or – reduceri de până la -50%, la produsele selectate, în limita stocului disponibil, până 

la 24.07.2022; 



48. Teilor – discount de 30% la Timeless Jewellery, colecția de bijuterii din aur cu diamante,  la care 

Campania este disponibilă până la finalul acestui an; 
Diamond on the House - persoanele care achiziționează un set de verighete TEILOR vor primi un 
diamant încrustat în una dintre ele, iar caratul pietrei prețioase va fi stabilit în funcție de valoarea 
produsului. Campania este activă până în 31.07.2022; 

49. TIMEOUT – promoții de până la 60%, în limita stocului disponibil; 

50. Triumph – 30% reducere la articole selecționate din categoria pijamale, lenjerie - în luna iulie, 

30% reducere la costume de baie în toata luna august, la articole selecționate; 

51. Xpert Beauty - ‘’Summer Crush’’ cu până la 50% Reducere pentru perioada 01.08-31.08.2022, 

în limita stocului disponibil și se cumulează cu extra-reducerile din programul de fidelitate. 

 
 


