LP

NAZWA SKLEPU

RABATY

1

BALDININI

-20% na całą kolekcję wiosna/lato 2019
-50% na kolekcje jesień/zima 2018

2

BB HOME

-20% na nieprzecenione produkty znajdujące się
na ekspozycji w godzinach 21:00 - 23:00.

3

CATERINA

Cała kolekcja Wiosna-Lato do -40%

4

DENI CLER

od -20% do -50% na wybrane kolekcje

5

GERRY WEBER

-20% na całą kolekcję

6

HERA

do -20% na wybrany asortyment

7

J&JOY

-20% na całą kolekcję
-30% przy zakupie min. dwóch sztuk

8

LANORO

-20% na cały nieprzeceniony asortyment

9

LULA

do -40% na całą kolekcję

10

LUNA

do -40% na całą kolekcję

11

MARC CAIN

-30% na kolekcję wiosenną

12

MARCIANO GUESS

- 20% na Marciano i Guess
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13

MARELLA

do -20% na całą kolekcję

14

MAX MARA

do -20% na całą kolekcję

15

PANDORA

za zakupy za min. 399 zł - bransoletka
limitowana o wartości 279 zł w prezencie

16

PATRIZIA ARYTON

-30% na sukienki, bluzki, kurtki i płaszcze
*rabat obowiązuje przez cały dzień

17

POLLINI

-20% na nową kolekcję, z wykluczeniem linii
HERITAGE (produkty basic)

18

ROBAK OPTYK

do -30% na cały asortyment

19

ROSENTHAL

rabat od 20% do 30% na marki obecne w salonie

20

SALAMANDER

-20% na nową kolekcję obuwia i torebek *
*(rabat liczony jest od cen regularnych i nie
łączy się z innymi upustami)

21

SELFIE JEWELLERY

-15% na całą kolekcję

22

SOLAR

-15% na asortyment nieprzeceniony od godz.
19:00

23

S'PORTOFINO

-5% na kolekcje nieprzecenione.
Rabat nie łączy się z innymi promocjami.

24

SUPERPHARM

-20% na wszystko z kartą LS* : dotyczy produktów
nieprzecenionych, nie dotyczy pieluch, mlek
początkowych, duopaków, zestawów i mini
produktów. Nie dotyczy apteki. Max 10 szt na osobę.
Obowiązuje w godzinach 21-23.00 25.05.2019
Dodatkowo będą prowadzone dermokonsultacje,
konsultacje makijażoe, mini produkty do zakupu
wybranych marek oraz badanie włosa
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25

TOUS

-15% na cały asortyment

26

TRUSSARDI

do -30% na wybrany asortyment

-20% biżuteria, zegarki i akcesoria*
*Promocja skierowana do obecnych i nowych
Członków Klubu Dla Przyjaciół W.KRUK.
Obowiązuje na zegarki przy zakupie za min. 2000
zł. Promocja nie dotyczy kolekcji Amore,
obrączek, zegarków marki Rolex, Omega oraz
smartwatchy. Rabaty nie łączą się. Szczegóły w
salonach i na wkruk.pl

27

W.KRUK

28

ADVENTURE SPORTS

-20% na wszystko w godz. 21:00 - 23:00

29

EVA MINGE

-30% na buty i torebki
od -10% do -70% na pozostałą kolekcję

30

IMPERIUM

-30% na kolekcję wiosna/lato 2019
-20% na pozostałe nieprzecenione produkty
*rabaty nie łączą się

31

JOSEPH RIPKOFF

- 20% na całą kolekcję

32

SALON TEMPUR BY
SELENE

-10% na cały asortyment

33

MARINA RINALDI

-20% na kolekcję wiosenną

34

PENNYBLACK

-20% na całą kolekcję wiosna/lato 2019
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35

PINKO

-20% na wybrany asortyment dla stałych
Klientów

36

SAMUEL

-20% na jedną sztukę, przy więcej niż dwie sztuki
-30%

37

TWIN SET

-20% na jedną sztukę, przy więcej niż dwie sztuki
-30%

38

VISTULA

- 30% na całą kolekcję*
*rabat obowiązuje od cen regularnych na całą
kolekcję wiosna/lato 2019. Szczegóły w salonie u
Doradców Klienta.

39

WEEKEND BY MAX
MARA

do -20% na całą kolekcję

40

PAUL&SHARK

do -30% na wybrany asortyment

41

PATRIZIA PEPE

-20% na całą kolekcję

42

DOLCE VITA

-20% na nową kolekcję
do -50% na pozostały asortyent

43

OLSEN

-30% na kolekcje letnie
-50% na kolekcje wiosenne

44

MOLTON

-20% na odzież

45

UNTITED COLORS OD
BENETTON

-20% na okrycia wierzchnie na dziale damskim i
dziecięcym
Oferta specjalna na koszulki polo damskie: przy
zakupie dwóch sztuk 159,90 zł (jedna 99,90 zł)

46

LIDIA KALITA

-20% na wybrany asortyment

47

CHANTELLE

-20% na wybrane modele przy zakupie min. 2 szt
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