08.07 / неделя
15:30 - 17:30
Bad ‘n’ Boujee 1 — Sportina
Намаление до 50% и допълнителни 20% на намалени артикули.
Bad ‘n’ Boujee 2 — Orsay
При покупка на 2 или повече намалени артикула, допълнителна отстъпка
от 20%.
Silver — Humanic
10% отстъпка на всичко. Важи за артикули без намаление и за такива, които
са в разпродажба.
Artonе — Zeiss Vision Center
30% отстъпка за нови колекции слънчеви и диоптрични очила, контактни
лещи и аксесоари и 10% допълнителна отстъпка за намалени стоки.
Nikolay Danev — Salamander
10% на намалените артикули и 20% на всички ненамалени артикули.
Kxcks — Palmers
10% допълнителна отстъпка от обявената цена при покупка на 2
артикула.

18:00 - 20:00
Bad ‘n’ Boujee 1 — Forever 21
21% намаление на всички артикули при покупка над 50 лв. или повече.
Отстъпката не може да се комбинира с други предложения, промоции или
артикули в намаление.
Bad ‘n’ Boujee 2 — Motopoint
20% отстъпка за всички налични продукти в магазина и подарък към всяка
покупка: лятна течност за чистачки QUIXY 25 ml концентрат.
Silver — New Yorker
10 лв. отстъпка при покупка на стойност от 50 лв. 20 лв. отстъпка при покупка
на стойност от 100 лв. Намалените артикули не се включват в промоцията.
Сумата не може да бъде изплатена в брой. Отстъпката не може да се комбинира
с други купони. Отстъпката не е валидна при закупуване на ваучери. Само един
талон може да бъде използван за покупка. Връщането на артикул е възможно
само за смяна с друг артикул, а не с възстановяване на сумата.
Artonе — Diesel
Допълнителни 10% на намалените артикули и 20% на всички ненамалени
артикули.
Nikolay Danev — Теодор
20% намаление на втори артикул.

06 - 08 юли

Остави DJ-ят да те отведе до
още повече намаления
06 - 08 юли
Marten
Bad ‘n’ Boujee
Artone
Funk Da System
Silver
Nikolay Danev
Kxcks
Rawland

Kxcks — Celio
20% отстъпка на нова колекция и стока на редовна цена.
*Отстъпките могат да се променят едностранно от продавача. Serdika Center не носи
отговорност при несъответствие между обявените намаления и реалните.

Пълните условия на serdikacenter.bg

02 - 08 юли
Изложба Hidden Gems

На 6, 7 и 8 юли очаквай цяла плеяда от диджеи в
изброените магазини, където ще има още повече
намаления и подаръци по време на участията.
Имаш 2 часа за всеки магазин – не ги пропускай.
Летните намаления започнаха, а сега стават
още по-горещи.
София е пълна със скрити съкровища, а някои от
тях дори ще покажем в мола. Eла на Urban Fest
от 2 до 8 юли в Serdika Center и стани едно цяло с
града. Чакаме те и с фотографска изложба.

07.07/ събота
15:30 - 17:30
Bad ‘n’ Boujee 1 — MAX&Co.
10% отстъпка при покупка на 2 артикула от новата колекция есензима 2018.
Bad ‘n’ Boujee 2 — Week & Shop MDL
10% допълнителна отстъпка от обявената цена при покупка на 2
артикула.
Silver — Scotch & Soda
Подарък рекламно канче (чаша) или торба при всяка покупка.
Artonе — Sport Depot
Допълнителни 10% отстъпка.
Nikolay Danev — Andrews/
Допълнителни 20% отстъпка.
Kxcks — Navigare
40% отстъпка на всичко без бельо, обувки и аксесоари.

06.07 / петък
18:00 - 20:00
Bad ‘n’ Boujee 1 — Patrizia Pepe
10% допълнителна отстъпка на лятната колекция и 10% отстъпка
на колекция есен-зима 2018.
Bad ‘n’ Boujee 2 — Furla
10% допълнителна отстъпка от обявената цена при покупка на 2
артикула от колекция пролет-лято 2018.
Silver — Sony Center
12% отстъпка за аудио продукти и персонално аудио.
Artone — Marc О‘Polo
Подарък чанта, изработена от 100% памук при покупка над 150 лв.
Nikolay Danev — House
20% отстъпка на тениски и суичъри.
Kxcks — Karen Millen
10% допълнителна отстъпка към съществуващата.

Rawland — Converse
40% отстъпка на всичко в магазина от първоначалната цена.

18:00 - 20:00
Bad ‘n’ Boujee 1 — Marella
10% отстъпка при покупка на 2 артикула от новата колекция есензима 2018.
Bad ‘n’ Boujee 2 — Benetton & Sisley
10% допълнителна отстъпка от обявената цена при покупка на 2
артикула.
Silver — Tommy Hilfiger
При покупка на стойност на/над 300 лв. – подарък solar charger,
шапка на Tommy Hilfiger и одеяло на Tommy Hilfiger.
Artonе — Kenvelo
40% отстъпка за моделите на редовна първоначална цена. 10%
отстъпка за моделите, маркирани с етикет best price, и тези,
които са в намаление.
Nikolay Danev — Contrabanda
20% отстъпка.
Kxcks — Fusion
10% допълнителна отстъпка за всички артикули, намалени на 10%,
20%, 30% и 40%.
Rawland — G-Star RAW
Подарък ключодържател G-No при всяка покупка.

