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MARKA OPIS ZNIśKI % RABATU

9desing 20% rabatu* na produkty marek Kare design 20

Alterna
Rabat na cały asortyment marki Alterna na www.alternapolska.pl           
i hair2go.pl 20

Attipas na zakup dowolnych butów marki Attipas 15

Avaro
www.avaro.pl  najmodniejsza odzieŜ damska rabat na zakupy 
(obejmuje nieprzecenione produkty) 20

Balladine
Rabat na nowe kolekcje wybranych marek w sklepie Balladine.com i 
salonach firmowych.* 20

Bartek Rabat na wybrane modele z najnowszej kolekcji wiosna-lato 2014* 20

Bata
Rabat na całą kolekcję*.Oferta obowiązuje tylko w sklepach 
stacjonarnych. 20

Be mama -20% na ubrania ciąŜowe, nie przecenione 20

Behome 20% rabatu* na meble 20

Beliani BELIANI – nowoczesne meble do ogrodu Prezent

Bello Decor
na cały asortyment z wyjątkiem marki Gerlach. W ofercie sklepu 
akcesoria do kuchni i jadalni renomowanych producentów. 15

Bikebelle
Kupon upowaŜnia do nabycia dowolnego zestawu koszyka+pokrowiec 
na siodełko.Oferta waŜna na bikebelle.pl i butiku. 20

Blizejciebie
Na pieluszki Happy Newborn i Before Newborn oraz 5% na marki: 
NUK 10

Bokado
ZniŜka  na cały asortyment* obowiązuje w sklepie internetowym 
www.bokado.pl 15

Cholewiński Na wszsytkie wyroby marki Cholewiński* www.chlewinski.com 20

Cocoshki 15% na cały asortyment  www.cocoshki.pl 15

CZASNABUTY Do wykorzystania na stronie www.czasnabuty.pl * 20

Dafi Rabat  na dowolny dzbanek filtrujący Dafi na www.sklep.dafi.pl * 20

DAYLI
Johnson\'s Baby- wszystkie produkty 20% taniej* nie dotyczy mydeł w 
kostce 20
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Deichmann-
Obuwie

Uprawnia do  rabatu na produkty dziecięce na deichmann.com przy 
minimanej wartości zamówienia po rabacie 49 zł* 20

Delimano kuchnia we włoskim stylu. Rabat 50% na wszystkie produkty 50

Drywash Kolekcja wiosna/lato 2014 25

Dynamiczna
www.dynamiczna.pl sklep internetowy z bielizną  rabat na zakupy 
(obejmuje nieprzecenione produkty) 20

E-KAAN Rabat na wszystkie produkty w sklepie internetowym e-kaan.pl* 10

Etam Rabat na kostiumy kąpielowe. * 20

e-zabawkowo
Na cały asortyment nieprzeceniony przy zakupach powyŜej 300 zł w 
sklepie internetowym www.e-zabawkowo.pl. 30

Fashionata
Rabat 15% na wszystkie ubrania w sklepie www.fashionata.pl. 
Promocje nie łączą się 15

Gandalf
20% od ceny detalicznej na literaturę dla dzieci i młodzieŜy 
www.gandalf.com.pl 20

GROSHKI Rabat na cały asortyment przy zakupach powyŜej 150 zł na groshki.pl . 20

KARI Rabat na wszystko. *www.kari.com 30

KOMPAS
Rabat na zakup wszystkich obozów z oferty Lato 2014.Obozy dla 
dzieci od 5 do 20 lat oraz obozy rodzinne. 5

Kontri
www.kontri.pl sklep internetowy z bielizną  rabat na zakupy (obejmuje 
nieprzecenione produkty) 20

MAXIMA
ZniŜka na całą kolekcję* w salonach firmowych Maxima oraz na 
www.mxm.pl 20

Maylily Wyjątkowe produkty dla dzieci i kobiet: Otulinki i pieluszki bambusowe 20

Monacollection
Ubierz siebie i swoje dziecko we włoskim stylu… MoŜesz kupić 
rajstopy i bieliznę z 20%* rabatem www.monacollection.pl 20

New april
Na cały asortyment w cenach regularnych w salonach stacjonarnych i 
sklepie on-line www.newapril.pl 20

Pakamera
rabat 20% na cały asortyment sklepu www.pakamera.pl  Oferta nie 
łączy się z innymi promocjami* 20

PAT&RUB
Promocja dotyczy wszystkich kosmetyków i zestawów PAT&RUB. 
*www.patandrub.pl 20

Picolo Tesoro
20% na nową kolekcję ubranek Piccolo Tesoro10% na zabawki i 
akcesoria* 20

Strona 2



Arkusz1

Pralnia Panda Rabat nie dotyczy: prania dywanów 50

Sandra Spa
Rabat na pobyt w pakiecie z zabiegami SPA .Rabat waŜny do 15.06 
oraz 1.09 – 20.12.2014 r. Więcej na www.sandraspa.eu 50

Schiesser Rabat na bieliznę damską i męską. sklep.deltapolska.pl 30

Skarb matki Na zakupy w sklepie internetowym skarbmatki.pl 20

Stena Line
Rejs turystyczny do SzwecjiWeekend na morzu od 99 zł/osSzwecja w 
jeden dzień od 149 zł/os 50

Stilago Rabat na WSZYSTKO w Stilago Butik www.stilago.pl 20

Szkla.com Na wszystkie produkty dostępne w sklepie www.szkla.com. 6

Tchibo
Na produkty uŜytkowe w sklepach stacjonarnych i na Tchibo.pl. Nie 
dotyczy najnowszej kolekcji 20

TOP SECRET Kolekcja wiosna/lato 2014 25

Torelle Cala kolekcja wiosna lato 2014 przeceniona 15%. * 15

Troll Kolekcja wiosna/lato 2014 25

Tup Tup Na całą kolekcję *TUP TUP i KANZ 25

VIPERA
Rabat na cały asortyment. *Promocja dostępna tylko w  Punktach 
Firmowych. 20

Wójcik
Rabat  na nową kolekcję Wójcik Wiosna/Lato 2014.Nie łączy się z 
rabatem z Karty Stałego Klienta* 20

Wyprzedazbieliz
ny

wyprzedazebielizny.pl sklep internetowy z bielizną  rabat na zakupy 
(obejmuje nieprzecenione produkty) 20
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