
NABÍDKA PLATÍ OD 26. 11. DO 28. 11. 2021, není-li uvedeno jinak*

*Slevy a akční nabídky nelze kombinovat, neplatí na nákup dárkových poukazů a v kombinaci s věrnostními kluby. Slevy platí pouze v Paláci Pardubice od 26. 11. do 28. 11. 2021, není-li uvedeno jinak. Více informací na prodejnách.
*CK Blue Style: Slevu lze uplatnit pouze na zájezdy v období: 1. 5. 2022 – 31. 10. 2022. Slevu lze kombinovat s benefitní slevou Travelsafe 10 %, slevou pro stálé klienty a slevou 55+.

20% sleva
na produkty značek President  

a President Stone
22. – 28. 11. 2021

až 40% sleva
na vybraný sortiment

22. – 29. 11. 2021

1 000 Kč sleva a dárek
na First Minute zájezdy -  

léto 2022
Nabídka platí 25. –  30. 11. 2021* 

20% sleva
 na veškeré příslušenství, 

mimo servis
Platí s heslem: Black Friday

25% sleva
na nezlevněný sortiment.  

Neplatí na olympijsou kolekci  
a bundy NAN/A. 

25. – 28. 11. 2021

až 30% sleva
na vybraný sortiment

20% sleva
na zlevněný sortiment  

a 50% sleva na vybrané zboží
22. – 25. 11. 2021

5% sleva
na produkty Pharma Nord  

a Centrum Maxi Hořčík (60 tbl.)

35% sleva
na nezlevněnou novou  

kolekci, neplatí na modely  
Excellent Price

15% sleva
 na topy, halenky, trika 

50% sleva
na všechny hodinky  

značky Police

18% sleva
 na celý nákup 

20% sleva
na nezlevněný sortiment 

značek Hannah a Keen

10% sleva
na celý nákup

25% sleva
na nezlevněný sortiment 

20% sleva
na všechny kravaty

35% sleva
na korzety

20% sleva
na celý nákup

50% sleva
na vybrané modely  

hodinek Daniel Klein

Slevy
dle aktuální nabídky  

akce Black Friday

Slevy
dle aktuální nabídky  

akce Black Friday

30% sleva
 na vybrané produkty  

s logem Starbucks
Platí 26. 11. 2021

až 50% sleva
 sleva na vybraný sortiment 

22. – 28. 11. 2021

20% sleva
 na nezlevněný sortiment, 

neplatí na zboží firmy DRAPS 
26. – 28. 11. 2021

až 50% sleva
na sortiment značky Meatfly

Sony A7 III tělo 
full-frame bezzrcadlovka

za 45 990 Kč
Platí do vyprodání zásob.

20% sleva
na nezlevněný sortiment  

a 5% na zlevněný sortiment
22. – 29. 11. 2021

40% sleva
na druhý levnější produkt 
v rámci jednoho nákupu

nezlevněné kolekce

až 40% sleva
na vybraný sortiment

22. – 28. 11. 2021

30% sleva
na novu kolekci, neplatí na 

doplňky Treasure

20% sleva
na nezlevněný sortiment
25% sleva pro členy 

věrnostního klubu More at Lindex
25. 11. – 29. 11. 2021 

 

10% sleva
na nezlevněný sortiment

27. – 28. 11. 2021

50% sleva
na celou kolekci stříbrných 

šperků BENETO

Canon EOS 6D II: 
full-frame zrcadlovka 
za akčních 28 990 Kč
Cashback až 2 600 Kč,  

více na fotolab.cz/black.

20% sleva
 na nezlevněný sortiment

50% sleva
při nákupu 2 a více produktů, 

nevztahuje se na produkty 
označené zeleným bodem a sleva 
se vypočítává ze základních cen

22. 11. – 28. 11. 2021

Slevy 
na vybraný sortiment jako 

sluchátka, mobily,  
robotické vysavače nebo 

elektrokoloběžky
Platí do vyprodání zásob.

20% sleva
na nezlevněný sortiment

Platí 26. 11. 2021

až 50% sleva
na vybraný sortiment

22. – 28. 11. 2021

Nápoj zdarma
při koupi zrnkové kávy

Platí 26. 11. 2021

25% sleva
na celý nákup

26. – 29. 11. 2021

20% sleva
na vybrané balíčky

Instax SQ1 EX D 
za 2 590 Kč

22. – 29. 11. 2021

Edice vánočních  
a párty produktů 

za speciální ceny

20% sleva
na nezlevněný sortiment

26. – 27. 11. 2021

Dárek
 k nákupu nad 499 Kč 

Almond Oil tělové mléko 

50% sleva
 na sortiment značky Nugget 

Nikon D5600 
+ 18-55 MM AF-P DX-VR 

za 19 990 Kč
Platí do vyprodání zásob. 

SPECIÁLNÍ NABÍDKY
SHOPPING WEEKEND

Black Friday


