PALLADIUM SHOPPING WEEKEND (16.–18. 9. 2022)
Přehled slev a dárků
MÓDA A MÓDNÍ DOPLŇKY
–1

50% sleva na utěrky a pouzdra na brýle z
mikrovlákna + dárek k nákupu (do výdání
zásob)

–2

30% sleva na vše nezlevněné (sleva platí I na
kolekci Petra Toth a Elementy, sleva neplatí na
kolekci charitativní kolekci POMÁHÁM)
20% sleva na vše
15% sleva na svetry
30% sleva

Eiffel optic

Fusakle
GAMMY CZ
GERRY WEBER
Pepe Jeans London

0
1
–1
–1

25% sleva na vše pro členy klubu s.Oliver / tato
akce není kombinovatelná s jinou slevou či akcí

s.Oliver
OBUV A KOŽENÁ MÓDA
Baťa

–1

DEICHMANN
WOJAS
ZDRAVÍ A KRÁSA

–2
–1

Clinique

0

Dermacol

–2

DOUGLAS

–1

Havlíkova přírodní apotéka

–1

Lékárna IPC

0

Manufaktura

–2

THE BODY SHOP

1

Yves Rocher
SPORT A VOLNÝ ČAS
Helly Hansen

0
1

Quiksilver & ROXY
0
HRAČKY, KNIHY, HUDBA A DÁRKY

20% sleva na nezlevněné zboží při nákupu nad
1 199 Kč
20% sleva na nezlevněnou dětskou obuv (Sleva
se nevztahuje na jiné akční zboží a na nákup
dárkových karet. Slevy nelze sčítat. Platí 16. 9.
– 18. 9. 2022 pouze v obchodním centru
Palladium.)
20% sleva na novou kolekci
20% sleva + dárek k nákupu nad 1 250 Kč v
podobě dárkové taštičky se 4 miniaturami
20% na nezlevněné zboží + dárek balíček
Flower šeřík k nákupu nad 499 Kč
20% na vše při nákupu nad 1 490 Kč
(nevztahuje se na již zlevněný srotiment a
značky Armani Privé a Byredo, slevy nelze
kombinovat)
3+1 nejlevnější produkt za 1 Kč / při nákupu
minimálně 4 produktů z naší nabídky
nejlevnější produkt za 1 Kč
NUXE – 3 za 2 na celý sortiment, NOVEXPERT –
2+1 zdarma na celý sortiment, PURESSENTIEL –
20% sleva na řadu proti vším, EUCERIN – 2+1
zdarma na celý sortiment, BIODERMA – 2+1
zdarma na celý sortiment, sleva 150 Kč při
koupi řady Pigmentbio nad 490 Kč, LA ROCHE
POSAY – 2+1 zdarma, VICHY – 2+1 na nákup 3
přípravků péče o pleť a dárek v hodnotě 400 Kč
k tomu, CERAVE – akce 2+1 zdara, AVENE –
sleva 200 Kč při nákupu nad 590 Kč, KLORANE –
sleva 100 Kč při nákupu nad 250 Kč
15% sleva při nákupu nad 500 Kč (nevztahuje se
na akční nabídky a již zlevněné zboží)
2 + 2 zdarma na celý sortiment / 2 nejlevnější
produkty získáte za 1 Kč (akce nelze
kombinovat s dalšími slevami, platí na celý
sortiment kromě dárkových sad)
dárek k nákupu nad 699 Kč (kosmetický
produkt)
20% sleva na nezlevněné zboží Helly Hansen
kup 2 ks dostaneš 20% slevu / kup 3 ks a více a
dostaneš 30% slevu (akce platí na veškerou
novou kolekci značek Quiksilver, Roxy a DC
(neplatí na externí značku – Stance ponožky)) /
akce je pouze pro věrnostní zákazníky,
registraci Vám rádi založíme na prodejně

Albi

–2

LUXOR

–2, –1

MUSICLAND
POTRAVINY A DOMÁCNOST

–2

20% sleva na vše (slevy nelze kombinovat a
neplatí na nákup dárkových poukazů)
50% sleva na vybrané společenské hry / 1+1 na
vybrané společenské hry
10% sleva na nezlevněné zboží + dárek kniha o
Praze nebo CD vážné hudby

LINDT

0

20% sleva na vše při nákupu v minimální
hodnotě 199 Kč

Potten& Pannen – Staněk
–2
Změna výše uvedených slev/dárků vyhrazena.
Verze: 14. 9. 2022

20% sleva na všechno (slevy se nesčítají, nelze
aplikovat na značku Polar, vánoční porcelán
Villeroy & Boch a vánoční porcelán Rosenthal)

