WYCELUJ
I WYGRAJ !

LAPTOP 2w1 YOGA 300 11,6”
procesor Intel Celeron, dysk 32 GB,
pamięć 2 GB, Office 365 Personal
w zestawie, Windows 10
1099 zł
Rozłóż zakupy na 10 lub 20 RAT 0%,
a pierwszą ratę zapłacisz dopiero
w styczniu 2018 roku!

30 zł w prezencie
przy zakupie za min. 200 zł
Promocje nie łączą się.

30% rabatu
na pierwszy dowolny kosmetyk
Rabat udzielany od ceny podstawowej
produktu; nie dotyczy produktów
z zielonym punktem.

20% rabatu

25% rabatu

na wszystkie akcesoria GSM

na wszystkie plecaki,
tornistry i piórniki

10% rabatu
na dowolny nowy smartphone
lub telefon komórkowy

30% rabatu
na kolekcję jesień/zima
Rabat obowiązuje od cen regularnych
na całą kolekcję jesień/zima 2017;
szczegóły w butiku u doradców klienta.

Trafnym rzutem gąbką
wygraj nagrody !

20% rabatu
na cały asortyment Crayola

30% rabatu
na artykuły dziecięce:
rajstopy, skarpetki, bieliznę,
biustonosze młodzieżowe, stroje
kąpielowe, piżamy dziecięce
(z wyjątkiem nowej kolekcji)

ZRÓB ZAKUPY ZA MIN. 20 ZŁ,
WYBIERZ NAGRODĘ,
KTÓRĄ CHCESZ ZDOBYĆ,
I RZUĆ CELNIE GĄBKĄ
W TABLICĘ.

50% rabatu
na drugi dowolny kosmetyk

15% rabatu

Rabat udzielany od ceny podstawowej
produktu po wykorzystaniu zniżki -30%;
nie dotyczy produktów
z zielonym punktem.

na mleczka
i balsamy do ciała

W ramach akcji „Wyprawka dla Żaka”, organizowanej przez PCK,
8 i 9 września na terenie CH RONDO wolontariusze będą zbierali przybory szkolne,
które zostaną przeznaczone dla dzieci z powiatów poszkodowanych
w ostatnich nawałnicach: bydgoskiego, tucholskiego,
GODZINY OTWARCIA
nakielskiego i żnińskiego.

GALERII HANDLOWEJ:
PONIEDZIAŁEK–SOBOTA: 9:00–21:00
NIEDZIELA: 10:00–20:00

Regulamin akcji dostępny u hostess.

GODZINY OTWARCIA
HIPERMARKETU AUCHAN:
PONIEDZIAŁEK–SOBOTA: 8:00–22:00
NIEDZIELA: 9:00–21:00

SKORZYSTAJ
Z OFERTY !

8–9 września

20% rabatu

15% rabatu
na nową kolekcję

na smycze Nobby, obroże i szelki
z linii Mesh Preno
Fitmin 3 kg
sucha karma dla psów – 23 zł
Klatka Inter-zoo Teddy Lux I Rocky
dla gryzonia – 99 zł
Toaleta kryta dla kota Moderna
Smart Cat – 75 zł

Skarbonka 30%
na art. biurowe i szkolne oraz
tekstylia dziecięce

2. do zakupionego 1 dania
lub zakupionych 2 dań
0,5 L PEPSI tylko za 3,50 zł

gratis!

30% rabatu na bindowanie

Zestaw Rodzinny:
1. do zakupionych 3 dowolnych dań
1 L PEPSI tylko za 1,50 zł

Do każdej kawy
rurka z bitą śmietaną

10% rabatu
na pomoce szkolne i lektury

20% rabatu

20% rabatu na laminowanie

na kolekcję jesień-zima
na hasło:
BACK TO SCHOOL

15% rabatu na komplet tuszów
do drukarek Brother

10% rabatu na komplet tuszów

50% rabatu

20% rabatu

na wybrany asortyment

na biżuterię złotą, srebrną,
brylanty i obrączki

Kubełek dla jednej osoby – 9,95 zł
Twister + frytki – 10 zł
Grander + frytki – 13 zł
Zinger + frytki – 10 zł
4 stripsy + duże frytki – 10 zł

Bezpłatne badanie

Okulary za 99 zł
Okulary progresywne za 299 zł

do drukarek Epson

Quality service since 1957

Darmowe wejściówki
wejściówka 24 h na hasło:
SZKOŁA
Wstęp do klubu mają osoby, które
ukończyły 18 rok życia.
Osoby niepełnoletnie wchodzą
za zgodą opiekuna.

20% rabatu
na wybrane modele
toreb i portfeli

10% rabatu
na wszystkie białka

2 × WieśMac lub 2 × McChicken
za 12 zł
McZestaw + zestaw Happy Meal
za 21 zł

20% rabatu
na produkty do pielęgnacji
obuwia sportowego
SNEAKER

20% rabatu
na wszystkie usługi z cennika

STOISKO
Z RĘCZNIKAMI
15% rabatu
30% rabatu
na biżuterię dziecięcą

Plecak szkolny REEBOK
model FOL BT przeceniony
z 99,99 zł na 54,99 zł

na zestaw:
produkt do brwi + pomadka
Rabat obowiązuje przy zakupach
powyżej 30 zł.

20% rabatu
na torebki
z motywem dziecięcym

Do 50% rabatu
na wybrane pudełeczka
prezentowe

50% rabatu
na drugą sztukę odzieży lub
trzecia, najtańsza sztuka odzieży
GRATIS. Wybór należy do Ciebie!
Rabat nie dotyczy usługi magla,
dywanów, usługi Revita Plus, odzieży
skórzanej, sukien ślubnych, usług
premium oraz nie łączy się z innymi
promocjami i rabatami.

10% rabatu
na przedszkolne ręczniczki
mini 30 × 50 cm

