
4F -15% od cen bieżących

Adidas/Nike/
Reebok

-10% na pierwszy produkt,  
-20% na kolejną rzecz (nie dotyczy towarów 
przecenionych)

Apart -10% na zegarki, złoto i wyroby  
z diamentami, -15% na asortyment srebrny, 
stalowy i kuferki

Aquael ZOO -5% na cały nieprzeceniony asortyment

Big Star -20% na spodnie

C&A wyprzedaż do -50%

Coccodrillo -25% na wybraną grupę asortymentu

Eurofirany -30% na koce, narzuty i ceramikę

Fabryka Formy Karnet Open bez ograniczeń czasowych za 77 zł 
(przy płatności polecenia zapłaty) lub 97 zł  
(przy płatności gotówką lub kartą)

Fotojoker -20% na kolaż magnetyczny,  
16 dodatkowych stron fotoksiążki  
w formacie XL i XXL

Giacomo Conti -20% na cały asortyment

Gino Rossi -20% na buty i torby z kolekcji bieżącej

GO Sport -20% na całą ofertę odzieży  
i obuwia (w statusie normal)

Golden Rose -20% na cały asortyment nieprzeceniony

Grycan -20% rabatu na Rożek Firmowy  
(w tym 3 gałki lodów, bita śmietana, polewa, 
posypka czekoladowo- 
-orzechowa)

Harf Biżuteria -5% biżuteria złota, -10% pozostały asortyment

Hebe -60% na wszystkie zapachy,  
-40% na produkty marki Nivea, -40% na 
profesjonalne produkty  
i akcesoria do pielęgnacji włosów, -40% na całą 
markę Nacomi  
(z kartą Hebe)

HI-TEC -50% na drugi, tańszy produkt

Inglot -60% na wybrany asortyment

Kuchnia Polska /
Fit Planeta

-10% na ofertę jedzeniową 

KUBENZ -20% na cały asortyment

Lee Wrangler -10% na pierwszy produkt,  
-20% na kolejną rzecz (nie dotyczy towarów 
przecenionych)

Loox Galeria 
Optyki

-20% na cały asortyment nieprzeceniony

Marilyn -10% na rajstopy i bieliznę fashion

Monnari -30% na cały asortyment nieprzeceniony

Orsay -20% przy zakupie za min. 150 zł (nie dotyczy 
przeceny, special price  
i kart podarunkowych)

Pawo -50% na odzież i dodatki,  
-30% na obuwie

Prezenciarnia -10% na cały asortyment  
(poza wyrobami tytoniowymi, ZIPPO i Parker)

Reporter Young -25% na kurtki z kolekcji  
Jesień-Zima 2018

Reserved MID SEASON SALE

RTV EURO 
AGD

Firmowy upominek przy zakupach powyżej 100 
zł

Szachownica -30% na drugą sztukę odzieży damskiej, męskiej 
i dziecięcej  
(rabat naliczany jest przy kasie, dotyczy tańszej 
sztuki).  
+10% na kartę Szachomat

Tatuum MID SEASON SALE

Triumph -30% na drugą sztukę

Vision Express -25% na oprawy przy zakupie kompletnej pary 
okularów  
(oprawa + 2 soczewki okularowe)

Vistula -20% na cały asortyment nieprzeceniony z 
kolekcji 
Jesień-Zima 2018

Wólczanka -30% na cały asortyment nieprzeceniony z 
kolekcji 
Jesień-Zima 2018

Świat Zabawek -10% na wszystkie produkty  
(nie dotyczy Lego oraz produktów już 
przecenionych)

Telakces -20% na cały nieprzeceniony asortyment

Thai Express -20% na makaron w boxach

Yes -25% na drugi produkt,  
-50% na trzeci produkt (nie dotyczy towarów 
przecenionych)

Ziaja dla Ciebie -15% na towary z serii Lato,  
-10% z serii Multimodeling,  
-10% na mydło do ciała i rąk

Lista Los Rabatos:

Więcej informacji na: www.galeriasudecka.pl                          Al. Jana Pawła 51, 58-500 Jelenia Góra


