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Największa
akcja 
rabatowa 

w Polsce!

uwaga! aż 10 dni  
rabatów na usługi  

od 1 do 10 kwietnia

weekend
okazji

1–3 kwietnia 
2016 roku

• moda • uroda • 
wnętrza • butiki online 

i wiele innych



 życzą udanych zakupów!i

zaPraszamy 

Na weekeNd okazji!

•  Kup magazyn GRAZIA nr 4/2016 (na rynku od 11 marca 
2016) lub magazyn Twój STYL nr 04/2016 (na rynku 
od 11 marca 2016).

•  Na stronach wyżej wymienionych magazynów znajdziesz 
KUPONY RABATOWE, to jest oferty Partnerów 
biorących udział w akcji rabatowej.

•  Jeśli chcesz skorzystać z oferty, wytnij kupon z napisem: 
KUPON RABATOWY, a następnie przedstaw go  
w sklepie przy zakupie wybranego produktu bądź usługi.

•  Wysokość rabatu, rodzaj promocji (na przykład oferowany 
przez Partnera prezent) oraz szczegółowe warunki oferty 

zostały opisane na KUPONIE RABATOWYM  
każdego Partnera.

•  Z atrakcyjnych zniżek możesz skorzystać w weekend  
1–3 kwietnia 2016 roku (od piątku do niedzieli – aż  
3 dni!). W przypadku usług okres rabatów trwa aż 10 dni 
– od 1 do 10 kwietnia 2016 roku. Gdy Partner oferuje 
inny niż wyżej wymienione termin zniżek, informację taką 
znajdziesz na KUPONIE RABATOWYM.

•  KUPON RABATOWY uprawnia do jednorazowego 
zakupu, bez względu na liczbę sztuk, chyba że wzbudza  
ona podejrzenie zakupu w celu odsprzedaży.

•  Aby skorzystać z oferty sklepów online, przy płaceniu podaj 
kod (hasło) znajdujący się na KUPONIE RABATOWYM.

•  KUPON RABATOWY nie łączy się z innymi 
promocjami, nie kumuluje się z innymi zniżkami ani  
z innymi kuponami rabatowymi.

•  Pełna lista adresów sklepów i podmiotów świadczących 
usługi objętych akcją promocyjną jest dostępna na stronie 
www.styl.pl/ stylowezakupy.

•  Pełny Regulamin akcji dostępny jest na stronie www.
regulaminy.pl, www.styl.pl/stylowezakupy oraz w siedzibie 
Organizatora Akcji.

Jak skorzystać z rabatów?

specjalnie dla was znany na całym świecie magazyn Grazia  
i luksusowy miesięcznik dla kobiet „twój styL” przygotowały
naJwiększĄ akcJę rabatowĄ w Polsce!

interesują cię moda, uroda, urządzanie wnętrz?

1–3 kwietnia
bĄdź gotowa na niePowtarzalne zakuPy!

teraz aż 3 dNi szalonych rabatów (od piątku do niedzieli)!
Ponadto przygotowaliśmy aż 10 dNi rabatów na usługi!
od 1 do 10 kwietnia możesz skorzystać z wielu atrakcyjnych zniżek 

m.in. w salonach fryzjerskich, klinikach urody, salonach spa i restauracjach.

Ponad 390 marek, 11 000 najlepszych sklepów w całej PoLsce!

takieJ okazJi nie możesz PrzegaPić!

główny partner akcji


