
*szczegółowe informacje na temat 
 rabatów dostępne u sprzedawców.

BLACK
FRIDAY

SALE
do 70%
24-26 listopada

M1 Marki, ul. Piłsudskiego 1 
ZAPRASZAMY Pon.- Sob.  9:00-21:00, Niedziela 10:00-20:00



Centrum Handlowe M1 nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku. Informacje mają charakter reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa 
cywilnego. Oferty promocyjne nie łączą się; informacje o szczegółach promocji dostępne w sklepach i na stoiskach handlowych.

GREENPOINT
25% rabatu 
na aktualną kolekcję

jesień / zima 2017 / 2018

*promocja nie łączy się z innymi 
rabatami

W. KRUK
15% rabatu 

na biżuterię z diamentami
i białymi cyrkoniami

*Szczegóły w salonie oraz na wkruk.pl 

24.11 - 30% rabatu                                      
25-26.11 - 15%  rabatu

GATTA

Rabat udzielamy na cały asortyment  
z wyjątkiem  kolekcji SELF oraz 

PROMOCJI24-27.11

ORSAY
20% rabatu 
*Nie dotyczy zakupu art. 

przecenionych, SPECIAL PRICE, 
NEW COLLECTION,

kart podarunkowych

NEW YORKER
50% rabatu 

na wybrany asortyment

MARYLA
20% rabatu 
na wybrane modele 
sukienek z dzianiny

FAN STORE LEGIA
2+1 gratis

(przy zakupie 2 produktów 
trzeci, najtańszy - gratis)

ADIDAS
20% rabatu 

na drugi produkt (tańszy lub 
o tej samej wartości)

*Tylko na produkty nieprzecenione

T-MOBILE
20% rabatu 

na abonamenty T1, T2, 
tablety, laptopy

i internet mobilny

LATTORE
20% rabatu 
na cały asortyment

REPABLO

do 70% rabatu 

CZAS NA HERBATĘ

15% rabatu 
na herbaty zielone

SIZEER
15% rabatu 

25% rabatu z kartą 
lojalnościową Sizeer Club

MEDIA MARKT

różne przecenione 
artykuły z całego sklepu

MOLE MOLE
50% rabatu 
na drugą, oznaczoną

w danym dniu promocji 
książkę

QUIOSQUE
20% rabatu 

na asortyment nieprzeceniony,

25% dla klubowiczek Quiosque

LEE WRANGLER
25% rabatu 
na cały asortyment

TOP SHOP
do 70% rabatu 

na wybrane produkty AGD 
i materace nawierzchniowe

TIME TREND
30% rabatu 

na wybrany asortyment 
(modele wyprzedawane)

FOTOJOKER
50% rabatu 

na wybrane
produkty/usługi

MAGICZNY ŚWIAT

5% rabatu 
na cały asortyment

ZIAJA
20% rabatu 

na zestawy świąteczne
w kartonikach

*nie dotyczy zestawów w koszach

C&A
20% rabatu 50% rabatu 

na wszystko

24.11

24.11

LYNX OPTYK

na wybrane modele opraw 
optycznych

i przeciwsłonecznych

YVES ROCHER
50% rabatu 
na 3 produkty, poza 

oznaczonymi
Zielonym Punktem

AUCHAN
30%-50% rabatu 

na wybrane artykuły na 
działach przemysłowych

i spożywczych 

MYDLARNIA
U FRANCISZKA

20% rabatu 
na cały asortyment

5.10.15.
od 40% rabatu 
na wybrany asortyment 

odzieży z kolekcji
jesień / zima

VIA MOD
10% rabatu 
na cały asortyment
z wyjątkeim srebra 

rodowanego

APART
10% rabatu 

dla wszystkich,
15% dla klientów platynowych

*Na asortyment nie objęty promocją
lub wyprzedażą.

DASH
SHOWROOM

20% rabatu 
na cały asortyment

KFC

gratis nóżka lub sałatka
do boxa lub kubełka

SOFAROOM
40% rabatu 
na cały asortyment

SWISS
15% rabatu 

na wybrany asortyment 
(diesel, michael kors, rodania)

PETERSON
20% rabatu 

na wybrany asortyment: 
portfele


