Extra výhody s kartou Visa
Vyšší slevy u vybraných
obchodníků
Z každé platby kartou Visa za vás
společně s Visa přispějeme 10 Kč
Nadaci Terezy Maxové dětem

16. 3. – 31. 3. 2015

Móda a doplňky

Móda a doplňky

blackcomb.cz

C&A

16. 3. – 22. 3. 2015

Sleva platí na celý nákup dámské
kolekce včetně doplňků. Neplatí na
nákup dárkové karty. Není možné
kombinovat s jinou slevovou akcí.
www.c-a-a.cz

Debenhams
16. 3. – 22. 3. 2015

Móda a doplňky

Coqui

16. 3. – 31. 3. 2015

Móda a doplňky

cellbes

16. 3. – 31. 3. 2015

Sleva se počítá z katalogových cen. Slevu
nelze sčítat ani kombinovat s jinými
slevami či akcemi. Nelze uplatnit na
produkty vymezené v Obchodních
podmínkách. www.blackcomb.cz
Kód eshop: BCB1HMK9
S kartou Visa dárek

Móda a doplňky

16. 3. – 22. 3. 2015

Kód: ONAJARO15

Neplatí na značky: Andy Warhol by Pepe Jeans,
Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear,
Hilfiger Denim, Lee, Marc O’Polo, Pepe Jeans, Simple,
Tape a I’oeil, Tommy Hilfiger, Vans, Wrangler.

Móda a doplňky

Caribee.cz

Diamond Club
16. 3. – 30. 3. 2015

15% 20 % 25 % 20 % 15%
16. 3. – 22. 3. 2015

ESPRIT

16. 3. – 22. 3. 2015

Sleva se vztahuje na všechny
vystavené a skladové zlaté šperky
s diamanty či drahokamy.
www.diamond-club.cz

Při platbě kartou Visa sleva 22 %

etam

16. 3. – 22. 3. 2015

Farmers

16. 3. – 22. 3. 2015

S kartou Visa vyšší sleva + 3 %

Móda a doplňky

DIDRIKSONS1913

S kartou Visa sleva 200 Kč na další nákup
nad 899 Kč s kódem ONA platí 5. 4.-31. 5.

Slevu lze uplatnit pouze na nezlevněné zboží
Platí na zboží objednané v e-shopu
z nabídky OD Debenhams. Neplatí na zboží
www.coqui.cz. Po zadání slevového
kódu „dnes2015“ Vám bude uplatněna prodávané samostatnými prodejci, kterými
jsou parfumerie Douglas, butik Elegance
sleva 25 % na celý nákup. Tuto slevu
a Salon Renáta. Nelze kombinovat s jinou
nelze kombinovat s jinými slevami.
akcí nebo slevou. www.debenhams.cz

Móda a doplňky

Kód: RFRRIIGG

S kartou Visa sleva 10 % na další nákup

Elegantní nadčasová móda CELLBES
se SLEVOU 20 % na www.cellbes.cz
při zadání kódu akce ONA20.
Neplatí na již zlevněné zboží.

Móda a doplňky

www.caribee.cz
Sleva 15 % na nákup cestovních
zavazadel, batohů s kolečky, tašek
a dalšího vybavení pro cestovatele
australské značky Caribee.

Gabor

16. 3. – 22. 3. 2015

20 % 20 % 20 % 20 % 20 %
Sleva 20 % na jeden
nezlevněný produkt.
www.esprit.cz

S kartou Visa vyšší sleva +3 %
na jeden produkt

16. 3. – 22. 3. 2015

Kód: DGNULRXAR9464N

NATURANA prádlo, plavky
16. 3. – 30. 3. 2015

nila

16. 3. – 22. 3. 2015

Móda a doplňky

Marks & Spencer

Slevu lze uplatnit na nezlevněné
zboží. Slevy nelze sčítat ani
vzájemně kombinovat.
www.gaborshop.cz

Sleva se vztahuje na oblečení FARMERS
pro děti i dospělé a dekorace. Slevový
kód platí v naší prodejně, na
www.farmers.cz
a www.farmershome.cz

S kartou Visa dárek

Móda a doplňky

Móda a doplňky

halens

16. 3. – 31. 3. 2015

Sleva se vztahuje na kolekci
jaro-léto 2015 s výjimkou
modelových řad PURE FIT
a GLAM.
www.etam.cz

Móda a doplňky

Platí jen v prodejnách VAVRYS v Praze,
Luhačovicích a Bedřichově. Na
www.didriksons1913.cz v posledním
kroku objednávky zadejte do poznámky
kód MFDNES. Cena bude přepočítaná
až při zpracování. Slevy nelze sčítat ani
jinak kombinovat.
S kartou Visa poukaz v hodnotě
100 Kč na další nákup

nordblanc
16. 3. – 22. 3. 2015

20 % 20 % 20 % 15 % 20 %
Sleva 20 % platí na veškeré zboží
kromě potravin, květin a dárkových
poukazů. Slevu nelze kombinovat
s jinými akcemi a slevami.
www.marksandspencer.cz

S kartou Visa sleva 200 Kč na další nákup
nad 899 Kč s kódem DNES platí 5. 4.-31. 5.

Oakley

16. 3. – 22. 3. 2015

S kartou Visa vyšší sleva + 5 %

obuv prestige
16. 3. – 22. 3. 2015

orsay

16. 3. – 22. 3. 2015

Móda a doplňky

16. 3. – 31. 3. 2015

Sleva 20 % na nezlevněný
sortiment. Slevy nelze sčítat.
Akce platí ve značkových
prodejnách.
www.nordblanc.cz

Sleva se vztahuje na všechny
produkty. Sleva se nedá kombinovat
s jinou akční nabídkou.
www.nila.cz
Kód e-shop: NILA

S kartou Visa sleva + 5 %

Móda a doplňky

novakabelka.cz

20% sleva na vše po předložení
kupónu na firemní vzorkové prodejně
NATURANA v Kadani a eshopu.
www.hobi.cz
Kód: OnaDnes

Móda a doplňky

Svět módních značek HALENS
Vám nabízí SLEVU 20 % na
www.halens.cz s kódem akce
DNES20. Neplatí na již zlevněné zboží.

Móda a doplňky

Móda a doplňky

Astratex

16. 3. – 22. 3. 2015

Sleva 20 % na spodní prádlo dle
Vašeho výběru při objednávce
v e-shopu www.astratex.cz

Sleva 20 % platí na vybrané módní
značky na www.answear.cz
Kód: DNES16

Móda a doplňky

Móda a doplňky

S kartou Visa vyšší sleva +5 %

Móda a doplňky

16. 3. – 22. 3. 2015

20 % 20 % 20 % 20 % 25 %

20 % sleva na kompletní sortiment
kromě kolekce adidas by Stella
McCartney, Porsche Design Sport,
Ultraboost a již zlevněného zboží.

Móda a doplňky

answear.cz

Móda a doplňky

Móda a doplňky

Móda a doplňky

adidas

16. 3. – 22. 3. 2015

Pradlo-Elegant.cz
16. 3. – 30. 3. 2015

10 % 300 Kč 100 Kč 20 % 200 Kč

Sleva 10 % na celý sortiment bez
dopravy. Při objednávce napište
do kolonky „slevový kupon“ heslo:
Ona Dnes a zmáčkněte tlačítko
„uplatnit kupon“.
www.novakabelka.cz

Sleva 300 Kč platí při nákupu zboží
v hodnotě nad 1000 Kč. Slevy a akce
nelze sčítat a kombinovat.
www.oakshop.cz,
www.thelab-praha.cz
Kód e-shop: OnaDnes

Sleva 100 Kč na tradiční českou
obuv PRESTIGE. Sleva platí na obuv
pro dospělé v e-shopu firmy na
www.moleda.cz. Doprava
a dárek zdarma.

Sleva 20 % platí na nezlevněné zboží.
Neplatí na dárkové poukázky. Slevy
a akce nelze sčítat a kombinovat.
www.orsay.cz
S kartou Visa vyšší sleva +3 %

S kartou Visa dárek zdarma
088888888880030121

Sleva 200 Kč na celý sortiment dle
Vašeho výběru. Akce platí při objednávce
nad 899 Kč. www.pradlo-elegant.cz
Kód e-shop: ONADNESX5
S kartou Visa sleva 10 %
na další nákup

TIMO

Móda a doplňky

timeout

16. 3. – 22. 3. 2015

Móda a doplňky

TCHIBO

16. 3. – 22. 3. 2015

Móda a doplňky

16. 3. – 29. 3. 2015

Móda a doplňky

Móda a doplňky

relax/mania

16. 3. – 22. 3. 2015

trenýrkárna.cz
16. 3. – 31. 5. 2015

20 % 20 % 15 % 15 % 20 %

Sleva 20 % na sluneční brýle všech
značek. Nelze kombinovat s jinými
slevovými akcemi.
www.relaxworld.eu
Kód e-shop: ONADNES2015
S kartou Visa vyšší sleva +2 %

Sleva 20 % na spotřební zboží Tchibo.
Platí v kamenných obchodech
nebo v e-shopu při zadání slevového
kódu. Nevztahuje se na potraviny, kávu,
kapsle, kávovary, zájezdy a dárkové
kupony. Slevy se nesčítají.
Kód: 82ond15, www.tchibo.cz

Platí na nezlevněné zboží z nové
TIMEOUT kolekce jaro - léto 2015.
Sleva se nedá kombinovat
s jinou akční nabídkou.
www.timeoutjeans.com

Sleva se vztahuje na nezlevněné
zboží v kamenných prodejnách Timo.
www.timo.cz/cs

Sleva platí na veškerý i na již zlevněný
sortiment. Na e-shopu zadejte v košíku
slevový kód: ONADNES. V kamenném
obchodě s sebou mějte tento kupon.
www.trenyrkarna.cz

S kartou Visa sleva +3 %

S kartou Visa dárek

10% sleva na nákup prádla značek
TRIOLA, Charme a Like YOU v síti
firemních prodejen Triola a na
eshop.triola.cz, www.triola.cz
Kód e-shop: ONA

Slevový kód na 250 značek a
120.000 kousků získáte na
www.zoot.cz/zdarma
Hrajem!

Sleva 100 Kč na nákup dermokosmetiky
Vichy v hodnotě nad 499 Kč. Tuto
slevu nelze sčítat s jinými nabídkami.
www.alphega-lekarna.cz

Crabtree&Evelyn
16. 3. – 22. 3. 2015

25 % 3za 2

Sleva 25 % na originální
londýnský čaj od Bubbleology
ve standardní velikosti.
www.bubbleology.cz
Kód: OnaDnes22

S kartou Visa vyšší sleva +1 %

Vyberete-li jakékoliv 3 produkty ze
sortimentu Crabtree&Evelyn, ten
nejlevnější získáte zdarma. Tuto slevu
nelze sčítat s jinými akčními nabídkami
a slevovými poukazy.
www.crabtree-evelyn.cz
Kód e-shop: DNES3za2

Krása a zdraví

Krása a zdraví

Krása a zdraví

16. 3. – 22. 3. 2015

100000000124

curaprox

Davidoff
FANN PARFUMERIE

16. 3. – 22. 3. 2015

Dárek

16. 3. – 22. 3. 2015

40 %

k nákupu

Při nákupu nad 390 Kč v prodejních
stáncích CURAPROX v obchodních
centrech získáte dárek. Zubní kartáček
v hodnotě 97 Kč. Adresy prodejních
stánků naleznete na www.curaprox.cz.
S kartou Visa vzorky zubní pasty
Enzycal a ústní vody Curasept

Sleva 40 % na pánské i dámské vůně
Davidoff platí exkluzivně ve FAnn
parfumeriích. Slevu nelze sčítat
s jinými akčními nabídkami.
www.fann.cz

Sleva 100 Kč na veškerý sortiment
Eau Thermale Avène při nákupu
nad 400 Kč.
www.avene.cz

16. 3. – 22. 3. 2015

guess

16. 3. – 22. 3. 2015

Krása a zdraví

100 Kč

GRANDOPTICAL

Krása a zdraví

16. 3. – 22. 3. 2015

Krása a zdraví

9998

EAU THERMALE
AVENE

2+1

Při nákupu 3 produktů tělové
kosmetiky Bourjois ve FAnn
parfumeriích získáte nejlevnější
z nich zdarma.
www.fann.cz

Ona dnes 25% sleva

CZ retail
13.-19.10.2014

bubbleology

3. – 22. 3. 2015

zdarma

Sleva 20 % se vztahuje na přípravky
na klouby – Hyalgel a přípravky pro
růst vlasů – BIOAQUANOL. Uplatnit lze
v síti lékáren BENU. Slevy není
možné sčítat. www.benu.cz

Ona dnes 25% sleva

Krása a zdraví

CZ retail
16.
13.-19.10.2014

16. 3. – 16. 4. 2015

10 % 100% 100 Kč 20 %
16. 3. – 22. 3. 2015

Bourjois

Ona dnes 25% sleva
Krása a zdraví

BENU lékárna

CZ retail
13.-19.10.2014

Krása a zdraví

CZ retail
13.-19.10.2014

dermacol

16. 3. – 31. 3. 2015

50%

zpět

Za každou stokorunu z nákupu
v prodejnách Dermacol dostanete Dermacol
padesátikorunu zpátky do vaší peněženky!
Platí v prodejnách Dermacol v Praze:
NC PALLADIUM, OC Quadrio,
OC Chodov. www.dermacol.cz
S kartou Visa vzorky produktů zdarma

8296

Haniel
studio - hubnutí

Krása a zdraví

Ona dnes 25%
sleva
Alphega
lékárna
& Vichy

Krása a zdraví

ZOOT.CZ

16. 3. – 22. 3. 2015

Krása a zdraví

triola

16. 3. – 22. 3. 2015

Móda a doplňky

Móda a doplňky

2 908201 301002

Jil Sander
& Marionnaud

20% 40 % 53 % 40 %

Sleva 20 % se vztahuje na veškerý
sortiment GrandOptical. Tuto slevu
nelze sčítat s jinými akčními nabídkami
a slevovými poukazy. www.grandoptical.cz
Kód e-shop: DNES20
S kartou Visa vyšší sleva +5 %

Sleva 40 % se vztahuje na všechny
dámské vůně značky GUESS v síti
drogerií parfumerií ROSSMANN.
Slevu nelze kombinovat s jinými
akčními nabídkami a slevovými
kupony. www.rossmann.cz

16. 3. – 22. 3. 2015

Slevu 53 % na 5 půlhodinových lekcí na
podtlakovém přístroji Vacushape - přístroj na
spalování tuků a celulitidy. +ZDARMA iontový
nápoj. Původní cena 1050 Kč, cena po slevě
490 Kč. Salony na Praze 4-Pankrác a Lhotka.
www.haniel.cz

16. 3. – 22. 3. 2015

Sleva 40 % na dámské i pánské
vůně Jil Sander platí exkluzivně
v Parfumeriích Marionnaud. Slevu
nelze sčítat s jinými akčními
nabídkami. www. marionnaud.cz

S kartou Visa vyšší sleva +2 %

KupKosmetiku.cz
16. 3. – 22. 3. 2015

25 % 50Kč 25 %
16. 3. – 31. 3. 2015

4 deluxe miniatury v hodnotě
360 Kč k nákupu libovolných
produktů nad 670 Kč.

Hubnutí-omlazení-epilace-kosmetika.
Sleva platí při objednání do konce března
2015. Nelze kombinovat s jinými slevami
či akcemi. www.klinikakrasyandel.cz

S kartou Visa vzorek hydratační péče navíc.

S kartou Visa vyšší sleva +5 %

16. 3. – 30. 4. 2015

Slevový kupón s čárovým kódem na
Koňskou mast FORTE hřejivou či FORTE
chladivou uplatníte v lékárnách sítě Moje
lékárna v České republice.
www.herbamedicus.cz
www.mojelekarna.cz

Sleva 25 % platí na celý sortiment.
V objednávce vyplňte do kolonky
slevový kupón heslo „OnaDnes“.
www.KupKosmetiku.cz
Kód: OnaDnes

S kartou Visa dárek (platba přes PayU)

Krása a zdraví

Dárek
k nákupu

koňská mast
forte

Krása a zdraví

16. 3. – 22. 3. 2015

Klinika Krásy
Anděl-Smíchov

Krása a zdraví

Kiehl´s
Nový Smíchov

Krása a zdraví

Krása a zdraví

2 000000 515076

lékárna.cz
16. 3. – 29. 3. 2015

Doprava
zdarma
Zadejte slevový kód ONADOPRAVA
v prvním kroku své objednávky nad
399 Kč a dopravu Českou poštou
budete mít zdarma.
www.lekarna.cz

zdarma

Akce 3 + 1 zdarma na kosmetiku
Manufaktura. Zdarma je vždy nejlevnější
produkt. Akci nelze kombinovat s dalšími
slevami. Akce platí pouze na kosmetiku.
www.manufaktura.cz
S kartou Visa zdarma peelingové
mýdlo Grep&Pomeranč (50 g)

16. 3. – 30. 4. 2015

10 000 Kč 10 000 Kč

sleva na laserové metody NeoSMILE 3D
a NeoLASIK HD, léčbu presbyopie
metodou Raindrop a implantaci
multifokální čočky AcrySof ReSTOR.
www.duovize.cz
Kód: Sleva OnaDnes

sleva na laserové metody
NeoSMILE 3D a NeoLASIK HD, léčbu
presbyopie metodou Raindrop
a implantaci multifokální čočky
AcrySof ReSTOR. www.neovize.cz

Kód: Sleva OnaDnes
S kartou Visa poukaz na 500 Kč
do oční optiky OptoVize

S kartou Visa poukaz na 500 Kč
do oční optiky OptoVize

Optik do domu
16. 3. – 22. 3. 2015

100 Kč

Sleva 100 Kč na každou objednávku
v min. hodnotě 1000 Kč.
www.optikdodomu.cz
Kód e-shop: bryleonadnes

Krása a zdraví

16. 3. – 30. 4. 2015

Oční klinika
NeoVize

Krása a zdraví

3+1

Oční klinika
DUOVize

Krása a zdraví

16. 3. – 22. 3. 2015

Krása a zdraví

Krása a zdraví

manufaktura

Parfumerie
Marionnaud
16. 3. – 22. 3. 2015

20 %

Sleva 20% na celý nezlevněný sortiment
ve všech parfumeriích Marionnaud.
Slevy se nesčítají. Neplatí na nákup
v e-shopu. www.marionnaud.cz
S kartou Visa sleva 30% na značku
Marionnaud

16. 3. – 22. 3. 2015

Yves Rocher
16. 3. – 22. 3. 2015

zoot.cz

alza.cz

16. 3. – 22. 3. 2015

30 % 38 % 20 %

16. 3. – 22. 3. 2015
zboží

111 Kč

PROFISKIN.cz

Krása a zdraví

16. 3. – 22. 3. 2015

Krása a zdraví

Parfums.cz

Krása a zdraví

Krása a zdraví

1999901039006

1299 Kč

Luxusní make-up ARTDECO
Samoopalovací krémy Vita Liberata
Švýcarská anti-age péče Skincode
Trendy make-up Misslyn
www.profiskin.cz
Kód e-shop: NAKUPY2015

Sleva 38 % na 1 kosmetický výrobek.
Neplatí na produkty se zeleným
bodem, slevy se nesčítají.
www.yves-rocher.cz

20% sleva na kosmetiku OJJU.
Kosmetika OJJU je vyráběná ručně
v ČR, bez parabenů a s velkým
podílem přírodních složek.

S kartou Visa dárek zdarma

S kartou Visa dárek zdarma

S kartou Visa vyšší sleva +2 %

Najdete ji na www.zoot.cz/ojju
Kód e-shop: chcirozmazlit

S kartou Visa zdarma Gigaset G-tag

ETA

FOKUS optik

Grada Publishing

hervis sport

16. 3. – 23. 3. 2015

zboží

16. 3. – 22. 3. 2015

30 % sleva na veškerý sortiment
z nabídky FOKUS optik. Sleva neplatí
na dárkové poukázky a služby, jiné
slevy se nesčítají, neplatí v outletech.
www.fokusoptik.cz

S kartou Visa poukázka
100 Kč
na další nákup

Sleva 25 % se vztahuje na celou knižní
produkci nakladatelství Grada Publishing.
Tuto slevu nelze sčítat s jinými slevami.
www.grada.cz/katalog
Kód: Grada25
S kartou Visa vyšší sleva +3%
při nákupu nad 5000 Kč

Platí na jeden výrobek dle vlastní
volby. Slevu nelze kombinovat
s jinými slevovými kupony. Sleva
se nevztahuje na výrobky označené
1. cenou a akční zboží z letáku.
www.hervis.cz

kasa.cz

kašpárek baby

501157

hodinky timex

INTERSPORT

jura

16. 3. – 22. 3. 2015
zboží

16. 3. – 22. 3. 2015
zboží

16. 3. – 31. 3. 2015

16. 3. – 22. 3. 2015

16. 3. – 22. 3. 2015

zboží

595576

Sleva 20 % na produkty značky ETA
a Valera při nákupu ve značkových
prodejnách ETA a eshopu eta.cz. Slevu
nelze uplatnit na akční a výprodejové
zboží. Slevy nelze sčítat ani vzájemně
kombinovat. eshop.eta.cz
Kód: OnaEta2015

zboží

8

23 % 20% 10% 200 Kč 15 %
S kartou Visa poukaz v hodnotě 100 Kč
na další nákup nad 1 000 Kč

Knihkupectví
Martinus.cz

Knihy
Kanzelsberger

Sleva 200 Kč na nákup v Kasa.cz
a v kamenných prodejnách
KASAHOUSE při objednávce
nad 2 000 Kč. www.kasa.cz
Kód e-shop: ONAKASA2015

S kartou Visa získáte na KASAHOUSE
slevu 100 Kč na další nákup nad 1 000 Kč

Knihy SVOJTKA&Co.

15% slevu obdržíte na prodejnách
Kašpárek po předložení kupónu.
Vztahuje se na celý sortiment kromě
vybraného akčního zboží.
www.kasparek-baby.cz

kosmas

16. 3. – 31. 3. 2015

LEGO

16. 3. – 22. 3. 2015

16. 3. – 31. 3. 2015
zboží

S kartou Visa PUZZLE zdarma

Kupón na slevu 10 % na výrobky
JURA je možné uplatnit pouze
v kamenných prodejnách Electro
World. Sleva se nevztahuje
na e-shop.
www.electroworld.cz


zboží

Platí na 1 libovolný produkt i na již zlevněné
zboží. Neplatí na kola vč. odrážedel, fitness
stroje, dárkové poukázky, servis, sortiment
GoPro a Kostka. Nelze kombinovat s letákovou
nabídkou, jinými akčními nabídkami
a slevovými kupony. www.intersport.cz

zboží

23% sleva na módní hodinky
TIMEX. Platí na zboží skladem
a nelze ji sčítat s ostatními slevami.
www.kupHodinky.cz
Kód: OnaDnes23

zboží

zboží

Při zakoupení zabezpečovací sady Gigaset
Starter Kit za 4970 Kč získáte ZDARMA senzor
na detekci pohybu v hodnotě 1299 Kč. Přes
aplikaci v mobilu pak máte přehled, co
se u Vás doma děje. www.alza.cz

20 % 20 % 30 % 25 % 15%
16. 3. – 22. 3. 2015

Sleva na veškerý sortiment s výjimkou
dárkových poukázek a služeb třetích
stran. Nevztahuje se na nákupy přes
e-shop. www.barvic-novotny.cz

zboží

16. 3. – 22. 3. 2015

zboží

16. 3. – 22. 3. 2015
zboží

Barvič
& Novotný

zboží

zboží

Slevu lze uplatnit na libovolný
sortiment na stránkách www.parfums.cz.
Slevu lze uplatnit při nákupu nad 1000 Kč
a nelze ji kombinovat s jinými slevami.
Kód e-shop: ona11

150 Kč 20 % 35 % 15 % 40 %
16. 3. – 22. 3. 2015

Sleva 150 Kč platí na všechny objednávky.
Kód zadejte ve 2. kroku objednávky.
Min. hodnota nákupu je 750 Kč.
www.martinus.cz
Kód e-shop: ONADNES15

16. 3. – 22. 3. 2015

Sleva na veškerý sortiment s výjimkou
dárkových poukázek a služeb třetích
stran. Nevztahuje se na nákupy přes
e-shop. firma.kanzelsberger.cz

S kartou Visa 50 Kč na další nákup

8

595576

501157

Knihy se slevou 35 % z běžné ceny.
K uplatnění v e-shopu i na adrese
Soběslavská 40, Praha 3. Slevy se
nesčítají. www.svojtka.cz
Kód e-shop: ONA151

S kartou Visa další kniha jako dárek

Sleva 15 % v síti knihkupectví Kosmas
a v e-shopu kosmas.cz. Slevy se nesčítají
a jsou poskytovány z doporučených
cen. Kód e-shop: kosmasdnes15

40% sleva na stavebnice LEGO.
Platí na zboží skladem a nelze ji
sčítat s ostatními slevami.
www.spolecenske-hry.cz

S kartou Visa dárek
(pouze v kamenných prodejnách)

S kartou Visa PUZZLE zdarma

Kód: OnaDnes40

SCANQUILT

sexshopik.cz

16. 3. – 22. 3. 2015

16. 3. – 22. 3. 2015

zboží

16. 3. – 22. 3. 2015
zboží

zboží

zboží

sabores

polar

16. 3. – 31. 3. 2015

zboží

pet center

16. 3. – 22. 3. 2015

20 % 22 % 25 % 20 % 25 %

Sleva 20 % na jeden vybraný produkt.
Neplatí na již zlevněné nebo akční
zboží a nelze ji kombinovat
s jinými slevovými kupony.
www.petcenter.cz

22% sleva na hodinky POLAR
a hrudní pásy ke smartphone.
Platí na zboží skladem a nelze ji
sčítat s ostatními slevami.
www.polarcz.cz. Kód: OnaDnes22
S kartou Visa PUZZLE zdarma

Sleva se vztahuje na celý nákup
v prodejnách Sabores nebo na e-shopu
www.edelikatesy.cz vyjma šunek s kostí,
destilátů, již zlevněného zboží a produktů
značky Josper. www.edelikatesy.cz
Kód e-shop: 15ONA25
S kartou Visa vyšší sleva +2 %

SpokojenyPes.cz

SPOLECENSKE-HRY.cz

Sleva 20 % na celý sortiment
při nákupu nad 2 000 Kč.
www.scanquilt.cz
Kód e-shop: DNES20

Jedinečná sleva 25 % na celý sortiment
internetového a kamenného obchodu
Sexshopik.cz. www.sexshopik.cz
Kód e-shop: sleva25
S kartou Visa sleva 20 %
na další nákup

8 592641 017155

16. 3. – 30. 3. 2015

až 60%

Slevy 20–35 % na většinu sortimentu
ALAX, až 60 % na zboží z výprodeje.
Odborné konzultace ZDARMA.
www.alax.cz

S kartou Visa vyšší sleva +2 %

Dům a zahrada

Dante záclony
povlečení

ALAX
NÁBYTEK&INTERIÉRY

design propaganda
16. 3. – 22. 3. 2015

aston

16. 3. – 29. 3. 2015

zboží

16. 3. – 30. 6. 2015

200 Kč
+dárek

Sleva 200 Kč platí na nákup 1 lahve francouzského
likéru Grand Marnier Cordon Rouge. Při nákupu
obdrží zákazník dárek–voucher na 1+1 pařížské
dezertní menu v baru Bonvivant‘s. Menu obsahuje
nejluxusnější francouzský dezert Crépe Suzette
flambée a 0,02 likéru Grand Marnier.
www.warehouse1.cz

Dům a zahrada

S kartou Visa PUZZLE zdarma

Dům a zahrada

S kartou Visa dárek zdarma

Využijte neopakovatelné slevy 15 %
na celý sortiment 4home! Navíc doprava
zdarma při nákupu nad 1 000 Kč. Pro
uplatnění slevy použijte kód C15D1.
Slevu nelze kombinovat s jinými
akčními nabídkami. www.4home.cz

Dům a zahrada

CUNAMI

16. 3. – 22. 3. 2015

21% sleva na hodinky SUUNTO
a hrudní pásy k iPhone. Platí na zboží
skladem a nelze ji sčítat s ostatními
slevami. www.suuntocz.cz
Kód e-shop: ONADNES21

Bezpečnostní
dveře NEXT

20 % 15%

Sleva se nevztahuje na již zlevněné
akční zboží nebo cenově zvýhodněné
sady. Slevy nelze kombinovat s jinými
slevami. www.nadobiaston.cz
Kód e-shop: ONADNES
Sleva 25 % v prodejnách
OD Kotva Praha a Avion Brno

Dům a zahrada

10 % 15%
16. 3. – 19. 4. 2015

25% sleva na hry a hlavolamy v obchodě
a e-shopu. Rodinné hry + hry pro děti
+ party hry. Sleva se vztahuje na veškeré
hry skladem. www.spolecenske-hry.cz
Kód: OnaDnes25

Dům a zahrada

4home

2. 3. – 31. 3. 2015

warehouse #1

16. 3. – 31. 3. 2015

jena nábytek
16. 3. – 22. 3. 2015

16. 3. – 22. 3. 2015

Platí na dveřní křídlo bezpečnostních dveří
v 3. bezp. třídě NEXT SD101 (F) v oboustranné
povrchové úpravě lamino v dekoru dle vašeho
výběru. Dále na kování a bezpečnostní vložku
ve stejné bezp. třídě objednané spolu s dveřmi.
Sleva se nevztahuje na montáž, zárubně, ostatní
doplňky. Akce a slevy nelze sčítat. www.next.cz
Kód: OnaDnes

S kartou Visa dárek

Dům a zahrada

zboží

zboží
Dům a zahrada

Sleva je platná na veškerý sortiment
v e-shopu www.spokojenypes.cz a na
veškeré zboží na kamenné prodejně
našeho e-shopu.
www.spokojenypes.cz
Kód e-shop: ONA-SPES
S kartou Visa vyšší sleva +2 %

jitona

16. 3. – 22. 3. 2015

25% 22 % 40 % 30 % 20%
KERAMIKA SOUKUP a.s.
16. 3. – 22. 3. 2015

Sleva je odečítána z původních cen a nevztahuje
se na jiné akční zboží a na již jinak zlevněné
zboží, služby a již dříve uzavřené zakázky.
Původní cena je cena před slevou, resp. cena,
za kterou bylo zboží v minulosti prodáváno.
Slevy v jednotlivých akcích se nesčítají.
www.jena-nabytek.cz

S kartou Visa vyšší sleva +2 %

S kartou Visa vyšší sleva +5 %

Koberce BRENO

kuchyně gorenje

16. 3. – 30. 4. 2015

2. 3. – 22. 3. 2015

Sleva 20 % na nezlevněný masivní
dřevěný nábytek JITONA. Týká se
kolekcí Catano, Country Inn, Georgia,
Keros, Malta, Ole, Tempio, Veneto.
Slevy a akce nelze sčítat a kombinovat.
Platí u vybraných prodejců JITONA.
www.jitona.cz

Dům a zahrada

KÄRCHER

16. 3. – 22. 3. 2015

Sleva 22 % na záclony a povlečení.
Vepište v záhlaví e-shopu kód
a získejte slevu 22 %.
www.dante.cz
Kód: OnaDnes1522

Sleva až 40 % platí na kompletní
sortiment za neodolatelné ceny.
Nezařizujeme domy, vytváříme
domovy. Kód e-shop: ONA DNES
www.designpropaganda.com

Dům a zahrada

S kartou Visa dárek zdarma

16. 3. – 1. 4. 2015

Dům a zahrada

Sleva 25 % se vztahuje na veškerý
sortiment eshopu cunami.cz.
Slevu nelze kombinovat s jinými
akčními nabídkami. www.cunami.cz
Kód e-shop: CUNAMIONADNES

Dům a zahrada

zboží
zboží

značkové hodinky
brawat

Slevová poukázka v hodnotě 10 %
na nákup jednoho kusu hodinek.
Dárkové poukázky nelze sčítat
na jeden nákup. www.brawat.cz
Kód e-shop: ONADNES
S kartou Visa o 2 % vyšší sleva

Dům a zahrada

suunto

16. 3. – 31. 3. 2015

35 % 15 % 25 % 21%

Sleva 35 % se vztahuje na veškerý
sortiment nakladatelství Slovart. Tuto
slevu nelze sčítat s jinými akčními
nabídkami a slevovými poukazy. Slevový
kód prosím zadejte do poznámky
objednávky. www.slovart.cz
Kód e-shop: ONADNES

Dům a zahrada

16. 3. – 22. 3. 2015

zboží

slovart

16. 3. – 31. 3. 2015

NADOP.CZ

16. 3. – 15. 4. 2015

20 % 20 % 13 % 25 % 15%

Slevu nelze uplatnit na akční výrobky
a nelze ji kombinovat s jinými slevami.
www.karcher-centrum.cz

Sleva 20 % na kompletní sortiment
obkladů, dlažeb a sanity. Sleva se
nevztahuje na již zlevněné zboží.
www.keramikasoukup.cz

Kupon nelze uplatnit zpětně po
nákupu a není možné ho kumulovat
s jinými slevami. Nevztahuje se na akční
a již zlevněné zboží a na zboží na
objednávku. www.koberce-breno.cz

Sleva 25 % se uplatňuje z MOC
kuchyňského nábytku. Sleva platí na
nezlevněné zboží a slevy se nesčítají.
www.kuchynskastudia.cz

S kartou Visa vyšší sleva +2 %

S kartou Visa vyšší sleva +2 %

S kartou Visa dárek zdarma

Sleva na nezlevněný nábytek
značky NADOP–kuchyně, sedačky,
obýváky, ložnice, skříně, stoly.
Vybrané prodejny a info na
www.nadop.cz

Dům a zahrada

Dům a zahrada

Dům a zahrada

Dům a zahrada

sapeli

16. 3. – 31. 5. 2015

S kartou Visa vyšší sleva +5 %

STARKL
zahradník

svět svítidel

ALEXANDRIA, CK

Sieberz, zahradnictví
16. 3. – 31. 3. 2015

16. 3. – 29. 3. 2015

Služby

S kartou Visa vyšší sleva +2 %

Sleva na dveře a zárubně SAPELI.
Platí při nákupu kompletu = dveře + zárubeň.
Nabídka se nevztahuje na cenovou skupinu
PRAKTIK, na příplatky a na montáž. Slevu
lze uplatnit pouze na prodejnách SAPELI
CENTRUM a SAPELI POINT. Nelze kombinovat
s jinými akcemi. www.sapeli.cz

Dům a zahrada

S kartou Visa dárek–cestovní
vůně do ložnice SENSE

Sleva platí na produkty RED a na
objednávky v maximální hodnotě
do 10 000 Kč. Slevy nelze
kombinovat s jinými slevami.
www.lightstudio.cz

16. 3. – 31. 3. 2015

Sleva 25 % se vztahuje na veškeré fotografické
služby Centra FotoŠkoda. K dispozici je vám
i náš FotoAteliér. Sleva je platná pouze
v obchodě Centra FotoŠkoda a nelze ji sčítat
s dalšími slevami a akčními nabídkami.
www.fotoskoda.cz

S kartou Visa vyšší sleva +2%

Sleva se vztahuje na zájezd Holandsko–
tulipány a Amsterdam. Přivítejte jaro
mezi miliony tulipánů či tradičními
větrnými mlýny i návštěvou jedinečného
Amsterdamu. Báječný romantický výlet.
www.ck2.cz Kód e-shop: 2015-85-58

HODINÁŘSTVÍ HSH

PENZION SYKOVEC

16. 3. – 30. 9. 2015

16. 3. – 31. 8. 2015

Bonus 300 Kč získává ten, kdo si
v průběhu akce otevře běžný účet
on-line a v následujících dvou měsících
provede tři platby kartou. Pro získání
bonusu stačí zadat promo kód do žádosti.
www.equabank.cz/onadnes
Kód e-shop: ONA300

rohlik.cz

16. 3. – 31. 12. 2015

S kartou Visa sleva o 50 Kč vyšší

FIRO-tour

Služby

Equa bank

16. 3. – 22. 3. 2015

2000 Kč 300 Kč
Získejte bonus 2 000 Kč
po aktivaci a použití kreditní
karty Citi Life. Více na:
www.ona.idnes.cz/citi

Extra sleva z již zlevněných cen leteckých
zájezdů na léto 2015. Slevu LZE kombinovat
se slevou za včasný nákup i akcí dítě zcela
zdarma. Sleva se poskytuje z ceny dospělé
osoby na pobočkách CK Alexandria. Více na
www.alexandria.cz/onadnes

20 %

S kartou Visa dárek při zakoupení
na pobočce FIRO-tour

svšes

16. 3. – 30. 6. 2015

16. 3. – 25. 3. 2015

Slevu lze uplatnit na pobočkách
cestovní kanceláře FIRO-tour,
u autorizovaných prodejců i při
on-line nákupu. www.firotour.cz
Kód: OnaDnes20

Tourtrend

Služby

25 % 35%

citibank

16. 3. – 30. 4. 2015

Služby

16. 3. – 31. 3. 2015

Sleva se vztahuje na již zlevněné zboží.
Nelze kombinovat s jiným typem slevy.
Dopravu zdarma i dárek k nákupu lze
využít. www.svet-svitidel.cz
Kód e-shop: onadnes2015
S kartou Visa vyšší sleva +2 %
(na kamenných prodejnách)

Služby

16. 3. – 22. 3. 2015

Cestovní kancelář
CK2

16. 3. – 22. 3. 2015

Sleva na nákup rostlin se zárukou
ujmutí. Sleva platí pouze v eshopu při
objednávce nad 790 Kč a zadání kódu.
eshop.starkl.com
Kód: SLEVA2015

Služby

Centrum
FotoŠkoda

Sleva 20 % platí pro veškerý sortiment
z nabídky zásilkového zahradnictví
Sieberz s.r.o. Slevu lze uplatnit pouze
pro nákup přes naše internetové
stránky. www.sieberz.cz
Kód e-shop: 1501502

Služby

S kartou Visa dárek zdarma

Služby

16. 3. – 22. 3. 2015

35 % 20 % 20 % 10 % 500 Kč

35% slevu lze využít na nábytek, sleva
se počítá z běžných cen. Nevztahuje
se na jakékoliv zlevněné zboží.
www.sconto.cz
Kód: Ona

Služby

Rendl Light Studio

10 % 20% 20% 15%
Dům a zahrada

16. 3. – 22. 3. 2015

rako

16. 3. – 22. 3. 2015

Sleva 20 % na kompletní sortiment
obkladů a dlažeb značky RAKO v síti
vybraných autorizovaných prodejen.
www.rako.cz

Služby

Dům a zahrada

Sconto Nábytek

prospánek

16. 3. – 22. 3. 2015

Sleva se vztahuje na nezlevněné
produkty na prodejnách i na e-shopu.
Slevu nelze kombinovat s dalšími
slevami. www.prospanek.cz
Kód: OnaDnes2015

Dům a zahrada

7%

Navíc 7 % ke všem slevám v rámci
akční nabídky „FESTIVAL
NEJVĚTŠÍCH SLEV“. Sleva platí
na veškerý sortiment Oresi. Více
slevových kuponů se nesčítá.
www.oresi.cz

Služby

Dům a zahrada

oresi

16. 3. – 22. 3. 2015

16. 3. – 16. 9. 2015

40 % 40 % 100 Kč 80 % 700 Kč

40 % na výměnu baterie včetně
testu vodotěsnosti. 30 % na výměnu
řemínku. 20 % na veškeré další
hodinářské práce. www. hshsport.cz
Kód: OnaDnes40
S kartou Visa dárek zdarma

Sleva 40 % na ubytování s plnou
penzí v novém apartmánovém studiu.
Sleva 40 % na vstup do wellness.
www.sykovec.cz
Kód: OnaDnes

Sleva 100 Kč
a doprava zdarma na 1. objednávku
On-line supermarket
Dovoz do 90 minut až ke dveřím
www.rohlik.cz/onadnes
Kód: RHLKW

Uchazeč může uplatnit nárok
na slevu při osobním podání přihlášky
na studijním oddělení SVŠES
předložením slevového kuponu.
Cena za podání přihlášky po slevě
je 100 Kč. www.svses.cz

Sleva 700 Kč na minimálně
7 denní pobyt. Poskytované slevy
se nesčítají. Nabídka a objednávka
na www.chatyachalupy.cz
Kód slevy: ONADNES

S více způsoby placení
vám Visa dává svobodu,
vždy a všude.

JAK ZÍSKAT TAJNÝ KÓD NA 100% SLEVU SE DOZVÍTE NA WWW.ZOOT.CZ/ZDARMA
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