Magazin
Anna Cori
Braiconf
Casa Wanda

Cărtureşti
Chicco
Cocodrillo
D'S Damat
Ecco
Guess
Hervis

House
Lavande
Mango
Nissa
Opticris

Pandora

Splendor

Stefanel
Tobiass
Travis Tourism
Valigeria
Xpert Beauty

Promotie vara
Pana la 60% reducere
50% la toate produsele
Discount 10% la primul produs
achiziţionat, 50% la al doilea produs
achiziţionat
2+1 la gamele de ceai, produse gastro,
papetarie, jocuri si jucarii, accesorii
lifestyle, obiecte design
Până la 50% discount
Discount de 90% la produsele din
sezonul de primavara-vara
Discount de 50% la toate produsele în
limita stocului disponibil
Pana la 30% extra reducere la produsele
reduse
Pana la 60% reducere

Promotie Revenge Sale 14-16 august
Discount 50% la toate produsele
Discount 10% la primul produs achiziţionat, 50% la al doilea
produs achiziţionat

Până la 70% discount

Pana la 30% extrareducere la articolele nereduse din
colectia noua
Discount 30% sub forma de voucher de cumpărături la
achiziţia de produse in valoare de peste 50 lei. Voucherul
poate fi folosit până la finalul lunii august

Discount de 90% la produsele din
sezonul de primavara-vara
50% la o selecţie de produse
Până la 70% discount
Până la 70% discount
Discounturi de până la 70% în limita
stocului disponibil
Discounturi între 10%-50%
Discounturi între 10%-50%
Discount 20% la achiziţia unei braţări şi
a doua talismane. Oferta include brăţări,
talismane, clipsuri, distanţiere,
pandantive şi lanţuri de sigurantă.
Oferta se aplică în limita stocului
disponibil
Discount 10% la o selecţie de produse din aur şi aur cu
diamante, 20% la o selecţie de bijuterii din argint, Discount
20% la ceasuri Fossil, Police
50% la SS20, 60% la articolele
selectionate la SS20; 70% la colectia de Extra reducere la colectia SS20
toamnă iarnă
15% la al doilea produs
25% discount la al doilea produs
Discount 15% la tarifele de inchirieri auto
Până la 40% discount la gama Bric's, 30% la gama Alviero
Între 20% si 50 % la trollere pentru
Martini, 50% gama Piquardo, până la 50% la o selecţie de
adulţi şi copii
portofele, serviete şi trollere
Discount 80% la gama CND, 50% la
Discount 40% la Wella, 3+1 Andreia, 30% Joico, 30%
gama Morgan Tailor, 80%Kryolan
Moroccainoil

Ofertele sunt valabile la data publicării acestui document, 11.08.2020
Palas Mall, prin SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL, nu este răspunzător pentru eventualele erori ce pot apărea în redactarea acestui document.
Procentele de reducere şi ofertele pot fi modificate de retaileri fara un anunţ prealabil. Retailerii sunt singurii răspunzători de condițiile și perioada

