
PRODEJNA SLEVY

5ásec
Přineste 4 a více kusů a získáte slevu -30% (sleva se nevztahuje na
doplňkové služby, čištění již v akci, na čištění kůže, kožešiny, koberce a
úpravy oděvů).

Activáček Plošná sleva 20 %.

AlpinePro
Sleva 25% na vše nezlevněné. Akci nelze kombinovat s jinými slevami a
akčními nabídkami.
Termín akce: 22. – 25. 11. 2018

Am Gold Sleva 30% na celý sortiment.

BENU lékárna

Black Friday 23.11. se zúčastníme a to konkrétně 15% slevou na
dermokosmetiku (platí pro tyto značky: A-DERMA, ALGA MARIS,
AVÈNE, BIODERMA, DUCRAY, EUCERIN, KLORANE. LA ROCHE-
POSAY, SCINCODE, VICHY).

Blažek Slevy až 70% na BF v období 22.-30.11.

Burger King Akce Whopper 1+1 zdarma.

C&A

23.-25.11.
- 25% na všechny bundy, kabáty, svetry, mikiny a trička*
*Sleva platí pouze 23. - 25.11.2018 ve všech prodejnách C&A v ČR. Není
možné kombinovat s jinou slevovou akcí. Neplatí na nákup dárkové karty.
Nevztahuje se na předcházející nákupy.

Camaieu sleva -25% na vše.

Camp David a
Soccx Sleva 25% na veškeré zimní oblečení a boty.

CCC Black Weekend v termínu 23.-25.11., kdy budeme zákazníkům poskytovat
slevu 20 % na vše nezlevněné.

Čedok

Ušetřete až 45 %
Nabídka platí na Exotické koupání 2018/2019 s odlety prosinec až květen.
Vybírat můžete z těchto destinací:
Egypt – Marsa Alam
Egypt – Hurghada
Kanárské ostrovy – Fuerteventura
Dubaj
Thajsko
a na vybrané zájezdy z nabídky Léto 2019 s odlety v květnu až říjnu.

Komletní seznam slev:



Nabídka se vztahuje na následující destinace:
Itálie – Sicíle
Itálie – Kalábrie
Kanárské ostrovy – Fuerteventura
Kanárské ostrovy – Tenerife
Kanárské ostrovy – Gran Canaria
Madeira
Řecko – Lefkáda
Řecko – Thassos
Řecko – Korfu
Řecko – Rhodos
Turecko – Egejská riviéra
Turecká riviéra
Platnost akce 23. – 30. 11. 2018. Tuto akci nelze kombinovat se slevou last
minute a se slevou za včasný nákup .

Deichmann
Sleva 20 % na nezlevněnou obuv a kabelky. Sleva se nevztahuje na
zlevněné a jiné akční zboží a nákup dárkových karet. Slevy nelze sčítat.
Platí 23. - 25. 11. 2018.

Divoký Býk Slevu 1000.- kč na nákup kožené bundy, tato akce bude platit celý víkend
23.-25.11.2018.

Douglas
Sleva 20% na vše.
Nabídka platí v období 23. – 25. 11. 2018. Nevztahuje se na zlevněné
produkty.

Eiffel Optic
Black Friday 23. - 25.11. 2018 sleva: až 70% na dioptrické obruby, 50% na
multifokální skla (kromě skel Zeiss), 30% na dioptrická skla (kromě skel
Zeis) a 50% na brýlová pouzdra.

Erotic City

Sleva 20% na kolekci výrobků EC Royal Collection
Neplatí pro zlevněné a akční zboží, jehož cena končí „9“.
Dárek k nákupu
Platí při nákupu nad 1000 Kč na prodejnách.

Etam
23.-25.11.2018.
Black Friday v Etamu! Sleva 20%* od 23. do 25.11.2018.
*Nevztahuje se na 3-dílná pyžama. Slevy nelze kumulovat.

Frisson Sleva 15% NA CELÝ NÁKUP

Fruitisimo

• Fruitisimo OC Letňany I – pasáž přes HM Tesco – sleva 20% na drinky,
vel 0,5l
• Fruitisimo OC Letňany II – pasáž před Cinema City – sleva 20% na
drinky 0,5l; sleva 20% na kávu a HOT drinky (slevy se mezi sebou
nesčítají)
(slevu na kávu je možné využít pouze na stánku před Cinema City.

Čedok



Grand Optical

Sleva 25 % na kompletní dioptrické brýle (obruba + brýlové čočky)
Akci nelze kombinovat ani sčítat s jinými akčními nabídkami nebo
slevovými kupony.
Slevu je platná po celý víkend od 23. do 25. 11. v obou prodejnách.

GSM&PC
Centrum Sleva 30% na vybraný sortiment (na všechna ochranná pouzdra)

H&M

BLACK FRIDAY PRVNÍ ČÁST
• Termín: 15. – 22.11.
• Nabídka: vybrané produkty se slevou AŽ 50%

BLACK FRIDAY DRUHÁ ČÁST
• Termín: 23. – 24.11.
• Nabídka: SLEVA 20% NA CELÝ NÁKUP (není limitováno, vztahuje se i
na zboží ve slevě a aktivitách)

Humanic Ve čt a pá sleva 20 % na vše.

Infinite 20% na podzimní kolekci a bundy
15% na zimní a společenskou kolekci

InterSport

23.11.-25.11.2018
50% sleva na 2. produkt
Neplatí na zboží z letáků a slevových knížek.
Sleva platí na nejlevnější produkt v rámci jednoho nákupu.
Platí pouze na produkty skladem.
Nelze kombinovat s jinými akčními nabídkami, označenými výprodejovými
nabídkami a slevovými kupony.
Neplatí na kola včetně odrážedel, elektrokola, fitness stroje, sortiment
značky Kostka.
Neplatí na dárkové poukázky a servis.

iWant

• Apple MacBook Air 13“, 128GB za 23 490,-
• Sleva 5 000,- na vybrané Macy
• Sleva až 4 000,- na vybrané iPhony (iPhone X, iPhone 7, iPhone 6s)
• Sleva až 1 500,- na vybrané iPady
• Sleva 20 % na Beats
• Sleva 1 600,- na JBL Charge Black 3
• Sleva 500,- na Divoom Tivoo
• Sleva 400,- na chytré žárovky Twinkly
• Sleva 800,- na iWant Pods
• Sleva 490,- na Allroundo
• Sleva 10 % na veškeré příslušenství

Kiehl’s Since
1851

Při nákupu 1 produktu získáte slevu 10% , při nákupu 2 produktů sleva
15%, a při nákupu 3 a více produktů sleva 20%. Slevy a akce se nesčítají.



Kika nábytek

Black Friday slevy až 89 %, platnost 23.11.2018.
sleva 20 % na vše, platnost 23.-25.11.2018, Sleva neplatí na akční a
výprodejové zboží. Více na www.kika.cz.
Slevy platí v prodejnách i na e-shopu.

Klenoty Aurum

Black Friday --> sleva v termínu 22.11.-25.11.2018 a to -20 % na vše, * tato
sleva bude platná pouze pro všechny členy Klenoty Klubu.
*Slevu nelze kombinovat s jinou slevou či akční nabídkou ani s výkupem
zlata protihodnotou. Sleva neplatí na produkty značky Mt. Blanc, Festina,
Swarovski, kolekci 9999, snubní prsteny, opravy, zakázkovou výrobu a
dárkové šeky. Sleva se nevztahuje na výměnu zboží.

Knihy
Dobrovský

V pátek 23. listopadu, máte jedinečnou možnost nakoupit s 20% slevou.
Sleva 20 % neplatí na dárkové poukazy, učebnice, již zlevněné zboží a
e-shopové objednávky. Akci nelze kombinovat s jinou akční nabídkou.

Le Chocolat 23.-25.11. Sleva 20% na bonbóny na váhu při nákupu nad 200g.

Lisca Od 23.11.2018 do 25.11.2018 budeprobíhat akce -20% na kolekci podzim
zima

Loccitane 23.-25. 11. bude L’OCCITANE nabízet slevu -15 % na nezlevněné výrobky
(slevu nelze kombinovat s dalšími akcemi a dárky k nákupu).

LUGGI Black Friday 23.11.2018 - Sleva 10% na veškteré neslevněné zboží na
prodejně.

Marionnaud Slevy až 50% od 23.11. do 25.11.

Marks Spencer

Black Friday weekend -20% sleva
Všechny dámské, pánské a dětské pleteniny *
* Platné pro položky s plnou cenou. Nemůže být kombinován s jinými
nabídkami.
Platnost: 8.11 - 25.11

Mix a Match
- 50% sleva na druhou položku
Všechny dámské, pánské a dětské noční prádlo *
* Sleva se vztahuje na nejlevnější produkt. Platí pro položky s plnou cenou.
Nemůže být kombinován s jinými nabídkami.
Platnost: 22.11 - 5.12.

VÍNO Zdarma
Pro každý nákup potravin v hodnotě 600 Kč nebo vyšší *
* Platí pro všechny potraviny.
Platné: 22.11 - 25.11

New Yorker
Od 3.-16.11 2018 byl rozdáván zákazníkům kupon se slevou na jejich příští
nákup ve výši 10 % ( při nákupu nad 700 CZK) nebo 20 % ( při nákupu nad



1400 CZK) . Kupón můžete uplatnit od 19.11.2018 – 25.11.2018 v našich
obchodech.

Nord Blanc

„Sleva až 40 %“
- budeme poskytovat slevu 40 % na vybraný sortiment a slevu 20 % na
ostatní nezlevněný sortiment.
- akce platí 23.-25. 11. 2018

O2 Akce 1+1. Pořiďte si kryt nebo tvrzené sklo na mobil a další máte zdarma.

On Style Crystal Bijou |23.11.2018 |akce 1+1 za 100 Kč (akce se nevztahuje na
hodinky, 100 Kč zákazník zaplatí za levnější produkt).

Oresi 22. - 25.11. Sleva 45% + superčermých 10%. Sleva platí pro kuchyňský
nábytek Oresi v kuchyňském studiu OC Letňany.

ORSAY Ve dnech 23-25.11. sleva 20 % na celý nákup. Z akce jsou vyloučené:
zlevněné produkty, produkty SPECIAL PRICE, a dárkové karty.

OTTO BERG 23-25.11 | -30% sleva na všechny bundy. Akcie platí na celý nezlevněný
sortiment.

Oxalis Sleva 20% na celý sortiment mimo akční a již zlevněné zboží.

Paradox Sleva 50 % na ocelové šperky.

Pecka modelář Slevová akce -12% na vše krom vybraných produktů

Pietro Filipi Od 23. – 25. 11. sleva ve výši až 70% na vybrané produkty. Od 26. poté
slevu 25 % na kolekci podzim/zima 2018 do 30.11.

Pizza Hut Black Friday a to se slevou 20 %. Slevu není možné kombinovat s jinými
slevami a akcemi.

PME Legend Den bez DPH

Presence Budou probíhat velké výprodeje.

Quiksilver

KUP 2 KUSY a obdrzis slevu 20%
KUP 3 KUSY a obdrzis slevu 30%
KUP 4 KUSY a obdrzis slevu 40%
Akce plati na novou kolekci Podzim/Zima 2018 krome produktu SNOW.
Nelze kombinovat s jinymi probihajicimi akcemi.

Raiffeisenbank Prvních deset klientů, kteří si přijdou 23.11. 2018 založit eKonto Komplet
ho získají na 6 měsíců zdarma

Reno 23. - 25.11. 2018 bude na prodejně Reno obuv probíhat akce DNY PLNÉ



SLEV s akcí sleva 30% na zlevněné zboží

Rio Sante

Rio Sante Letňany Vám nabízí akční Black Friday Menu
Jídlo + 0,2l džusu v jednotné ceně 99Kč,-
1, Kuřecí řízek 120g, bramborový salát + 0,2l džus
2, Grilované čínské nudle s vepřovým masem a zeleninou + 0,2l džus
3, Smažený sýr 100g, hranolky, tatarka + 0,2l džus
Slevy platí pouze v provozovně Rio Sante Letňany a to pouze 23.11.2018.
Slevy nelze sčítat s jinými slevami.

S. Oliver Sleva 25 % s klubovou kartou s.Oliver (bez karty 15 %) v termínu
22.-25.11.

SCAN quilt
23.11.2018 - Sleva 20% na na přikrývky, polštáře, zdravotní polštáře.
Slevy se nesčítají a neplatí pro již zlevněné zboží a neplatí na výplňové
polštáře a Top Dream.

StarDeco Sleva 25% i na zlevněné zboží, vyjma Yankee Candle a Bomb.

Super Zoo Na Black Friday plánujeme akci 20 %

Terranova

Od pondělka 19.11.2018 do neděle 25.11.2018 bude probíhat Black Frida
Week (3+1 nejlevnější kus zdarma).
Navíc pro zákazníky Věrnostního klubu budeme mít od pátku 23.11. do
neděle 25.11.2018 EXTRA slevu 1.000Kč při nákupu nad 2.500Kč.

Tchibo
Black Friday dne 23.11. se zapojíme slevou 20% na spotřební zboží.
Neplatí na kávovary Cafissimo, kapsle, dárkové poukazy a zboží jiných
značek. Slevy nelze sčítat.

Time Out Ve dnech 23.-25.11.2018 budeme mít BF -50% z původní kolekce na novou
kolekci (neplatí na modely EXCELLENT PRICE).

Tom Tailor Sleva 30% procent na celý sortiment mimo již zlevněné zboží.
Sleva platí od pátku do neděle.

Top Time Na celý sortiment ve výši 20%

Veselá veverka
Akci s vrácením 100 Kč na věrnostní kartičku při nákupu nad 500 Kč. U
nás se akce bude jmenovat Black freeday a potrvá celý víkend 23.11. -
25.11. V minulosti jsme tuto akci se 100 Kč nazývali jako "Zpět 100 Kč"

Vitaland

20% sleva na celý nákup
Platnost slevy: 23. 11-24. 11. 2018
Sleva platná pro členy klubu VITALAND. Slevy nelze kombinovat a nelze
je využít na nákup dárkových poukázek VITALAND.

Wrangler Lee „Sleva až 50 % na vybraný sortiment“
Termín: 23. 11. – 25. 11. 2018



Yves Rocher
Sleva 50% při nákupu 2 a více produktů a sleva 30% při nákupu pouze 1
produktu. Nabídka se nevztahuje na produkty se zeleným bodem. Slevy a
nabídky se nekumulují.

Teta drogerie -50% skeva na parfémy. Akce je platná od 22.-26.11.2018


