
SLEVY OBCHODŮ PLATNÉ DNE 5.11.2022 
 

ALPINE PRO 

Sleva 15 % na nezlevněné zboží. Slevu nelze kombinovat s jinými akcemi. 

 

AUTOMYČKA EXPRESS 

Akce ranní ptáče = 15 % sleva na všechny mycí programy při příjezdu do 12:00. 

 

BANQUET 

Sleva 15 % na vše zboží mimo akčního a elektro. 

 

CAFÉ BROADWAY 

Akce - ke každé Horké čokoládě Monbana připravené s mlékem nebo k Bombardino teplý 

alkoholový nápoj s porcí šlehačky dostanete 1 ks mini koblížku zdarma. 

Akce platí do vyprodání zásob, na výběr ze dvou druhů (Mini koblížek 25g s nugátem 

nebo Mini koblížek 25g s ovocnou náplní) 

 

CCC 

Sleva 20%* na nezlevněné produkty pro členy Klubu CCC 

*Sleva se nevztahuje na dárkové karty a produkty UNICEF. Slevu nelze kombinovat s 

jinými akcemi a platí v prodejně CCC v OC Šestka dne 5.11.2022 

 

DATART 

Právě teď probíhá v DATARTu Black Friday s neskutečnými slevami! Do Vánoc už dárky 

lépe nenakoupíte 

 

DELMAS 

Sleva 15 % na kožené produkty. Získejte výhodněji kvalitní kožené peněženky, kabelky, 

pánské tašky nebo opasky od českých i světových výrobců. 

 

DOMESTAV 

Mimořádná sleva 5% i na zlevněné zboží 

 

FILIUM  

Při nákupu nad 300,- Kč dostanete slevu na celý sortiment ve výši 30 %. 

 

GRAND OPTICAL 

Sleva 30 % na kompletní dioptrické brýle (obroučky + brýlová skla) 

Slevu není možné kombinovat ani sčítat s jinými akčními nabídkami nebo slevovými 

kupony. 

 

KLENOTY AURUM 

Sleva 20 % na vše* pro členy naše Klenoty Klubu 

*Slevu nelze kombinovat s jinou slevou či akční nabídkou ani s výkupem zlata 

protihodnotou. Neplatí na produkty značky Mt. Blanc, Festina, Swarovski, Armani 

Exchange, Jaguar, Diesel, snubní prsteny, opravy, zakázkovou výrobu a dárkové karty. 

Sleva se nevztahuje na výměnu zboží. Platí pouze pro členy Klenoty Klubu. 

 

LÁTKY MRÁZ 

Sleva 50–70 % na zbytky látek. 

 

LEE COOPER, TIME OUT 

Dodatečná sleva 10 % na celý nákup. 

 

LÉKÁRNA 6ka 

Slevy na dermokosmetiku :  

La Roche Posay 25 % 



Vichy 25 % 

Cerave 25 % 

Bioderma 20 % 

Avene 20 % 

A-Derma 20 % 

Ducray 20 % 

 

OKAY NÁBYTEK 

Dodatečná sleva 5 % na veškeré zboží. 

 

ORSAY 

Sleva 20 % na vše (sleva se počítá z původní ceny produktu a nevztahuje se na dárkové 

poukazy) 

 

PECKA MODELÁŘ 

Sleva 12 % na veškeré zboží skladem 

 

PROFIMED 

Sleva 15 % na nezlevněné zboží. Slevu nelze kombinovat s jinými akcemi. 

 

ROCKPOINT 

Sleva 10 % 

Platí pouze v sobotu 5.11.2022 v OC Šestka, neplatí na nákup dárkových poukázek, nelze 

kombinovat s dalšími akcemi. 

 

SINSAY 

Navíc 20 % na již zlevněné modely. 

 

YVES ROCHER 

Dárek k nákupu nad 599,- Kč 

 

 


