25%

sleva na 1 kus

20%

sleva na vybraný sortiment

Sleva 20 % platí pro stávající a nově zaregistrované členy Klubu SEPHORA.
Pro zákazníky mimo Klub SEPHORA je nabídka 15 % na celý nezlevněný
sortiment. Nevztahuje se na produkty značky Fenty Beauty a dárkovou
kartu SEPHORA. Není možné kombinovat s dalšími slevami. Platí pouze
v kamenných parfumeriích Sephora.

Slevu nelze kombinovat s jinou slevou či akční nabídkou ani s výkupem zlata
protihodnotou. Neplatí na produkty značky Mt. Blanc, Festina, Swarovski,
snubní prsteny, opravy, zakázkovou výrobu, výměnu zboží a dárkové
šeky. Platí v e-shopu www.klenotyaurum.cz a v kamenných
prodejnách Klenoty Aurum kromě outletových prodejen.

Od 12. 10. do 14. 10. 2018.

Od 12. 10. do 14. 10. 2018.

Od 1. 10. do 14. 10. 2018.

sleva na celý nákup

10%

sleva na celý nákup

20%

sleva na celý sortiment

Sleva se nevztahuje na již zlevněné zboží a zboží z kolekce DOBRO.
Není možné ji kombinovat s dalšími akcemi ani s dárkovými poukazy.
Platí pouze v e-shopu www.zoot.cz.

Nevztahuje se na fotoslužby CEWE, dobíjení kreditu, dárkové karty, zboží
ve výprodeji a nákup počáteční kojenecké výživy. Neplatí na akce se slevou
50 % a vyšší. Slevu nelze kombinovat s jiným slevovým kuponem.
Vyplacení v hotovosti není možné. Platí pouze v kamenných
prodejnách ROSSMANN.

Sleva platí pouze při nákupu nad 500 Kč. Neplatí pro akční položky a dárkové
poukazy, slevy nelze sčítat. Platí v e-shopu www.eshop.tescoma.cz
a v Prodejních centrech TESCOMA.

Od 1. 10. do 14. 10. 2018.

Od 1. 10. do 31. 10. 2018.

Od 1. 10. do 14. 10. 2018.

25%

sleva na nezlevněný sortiment

Podzimní náladu vybarví extra slevy

20%

sleva na celý nákup

Sleva bude odečtena na pokladně. Nelze ji kombinovat
s jinou slevovou akcí a nevztahuje se na nákup dárkové karty.
Platí v kamenných prodejnách C&A.

20%

Nejen tyto, ale i další výhody najdete v naší mobilní aplikaci nebo na www.o2extravyhody.cz.

Až

1+1

denní, noční nebo oční krém zdarma

15%

sleva na celý nákup

Sleva se nevztahuje na již zlevněné zboží a na nákup dárkových poukázek,
nelze ji kombinovat s jinými akcemi. Platí v e-shopu www.alpinepro.cz
a v kamenných prodejnách kromě outletových prodejen.

Sleva platí při koupi jednoho krému a druhý ve stejné nebo nižší hodnotě
z jakékoliv řady péče o obličej získáte zdarma. Nelze kombinovat s jinými
slevami. Nevztahuje se na výrobky označené zeleným bodem. Platí
pouze v kamenných prodejnách Yves Rocher.

Sleva se nevztahuje na akční a již zlevněné zboží, na nákup dárkových poukazů
a na vybrané značky. Konkrétní značky, na které se sleva nevztahuje,
naleznete v detailu výhody na www.o2extravyhody.cz. Slevy nelze
sčítat. Platí v e-shopu www.malvik.cz a v kamenné prodejně Malvík.

Od 8. 10. do 21. 10. 2018.

Od 1. 10. do 14. 10. 2018.

Od 1. 10. do 21. 10. 2018.

20%

50%

20%

sleva na oblečení
Sleva se nevztahuje na doplňky, na již zlevněné zboží a nelze ji kombinovat
s jinými slevami. Platí pouze ve vybraných kamenných prodejnách Levi‘s.

Od 8. 10. do 14. 10. 2018.

sleva na dioptrické obruby
a sluneční brýle
Sleva na dioptrické obruby platí pouze při zakoupení kompletní brýlové
zakázky (obruby + skla). Nelze kombinovat s jinou akční nabídkou
či slevou. Platí pouze v kamenných prodejnách kromě Fashion
Arena Prague Outlet.

sleva na celý nákup
Slevu nelze kombinovat s jinými slevami. Nevztahuje na kočárky, autosedačky
a jejich příslušenství a produkty označené hvězdičkou. Platí v e-shopu
www.bambule.cz a v kamenných prodejnách kromě prodejen
BAMBULE Partner.

Od 1. 10. do 31. 10. 2018.

Od 1. 10. do 14. 10. 2018.

25%

20%

Slevu lze uplatnit i na zlevněné zboží. Vztahuje se pouze na nově zaregistrované
zákazníky. Platí v e-shopu www.woox.cz a v kamenných prodejnách.

Sleva neplatí na již zlevněné zboží a nelze ji kombinovat s jinými slevovými
akcemi nebo kupóny. Vztahuje se i na nákup živých zvířat. Platí v e-shopu
www.petcenter.cz a v kamenných prodejnách Pet Center.

Slevu nelze kombinovat s jinými akcemi. Platí v e-shopech
www.sparkys.cz a www.hmstudio.cz a v kamenných prodejnách.

Od 1. 10. do 31. 10. 2018.

Od 1. 10. do 14. 10. 2018.

Od 1. 10. do 14. 10. 2018.

50%

sleva na celý nákup

16%

sleva na celý nákup

sleva na 1 jakýkoliv produkt

150Kč

sleva při nákupu nad 500 Kč

sleva na celý nákup

150Kč

sleva při nákupu nad 2 200 Kč

Slevu nelze kombinovat s dalšími slevami a akcemi. Nevztahuje se na již
zlevněné zboží. Nelze uplatnit zpětně ani na zboží na objednávku. Platí pouze
v kamenných prodejnách Breno.

Platí při prvním online nákupu. Nevztahuje se na nákup tabákových výrobků,
náhrad kojeneckého mléka, léků a poplatku za dovoz zboží. Nabídka platí
pouze pro Českou republiku ve vybraných oblastech rozvozu.
Nabídku není možné kombinovat s dalšími slevami nebo E-kupóny.
Není směnitelná za peníze.

Platí pouze pro stávající zákazníky. Nevztahuje se na nákup tabákových
výrobků, náhrad kojeneckého mléka, léků a poplatku za dovoz zboží.
Nabídka platí pouze pro Českou republiku ve vybraných oblastech
rozvozu. Nabídku není možné kombinovat s dalšími slevami nebo
E-kupóny. Není směnitelná za peníze.

Od 1. 10. do 31. 10. 2018.

Od 14. 9. do 14. 10. 2018.

Od 14. 9. do 14. 10. 2018.

20%

20%

Slevu nelze kombinovat s jinou akční nabídkou.
Platí v e-shopu www.rozbaleno.cz.

Slevu lze uplatnit pouze při nákupu produktů v minimální hodnotě 999 Kč.
Slevu lze čerpat opakovaně, ale nelze ji kombinovat s jinými akčními nabídkami.
Platí pouze na www.philips.cz/obchod.

Slevu lze kombinovat s akčními nabídkami. Platí pouze v oficiálním e-shopu
značky Leifheit www.leifheit-online.cz.

Od 1. 10. do 11. 11. 2018.

Od 1. 10. do 14. 10. 2018.

Od 1. 10. do 31. 10. 2018.

sleva na celý nákup

10%

sleva na celý nákup a doprava zdarma

sleva na všechny produkty

1000Kč

zpět z každých 2 500 Kč nákupu nábytku

Sleva platí při nákupu nad 500 Kč.
Slevu nelze kombinovat s dalšími slevami.
Platí v e-shopu www.pilulka.cz.

Slevy se počítají z běžných cen a lze je využít pouze u zboží, pro které byla
stanovena klubová SCONTO cena. Akce se nevztahuje na služby, zboží
z aktuálního reklamního prospektu, kuchyňské spotřebiče, dřezy,
vodovodní baterie a již zlevněné zboží. Slevy nelze sčítat. Platí
v e-shopu www.sconto.cz a v kamenných prodejnách Sconto.

Od 1. 10. do 31. 10. 2018.

Od 8. 10. do 28. 10. 2018.

10%

sleva na všechny velké domácí spotřebiče

200Kč

kredit na wellness pobyty

20%

sleva na celý sortiment

15%

sleva na celý sortiment
Sleva platí pouze při nákupu nad 3 000 Kč. Nevztahuje se na již zlevněné zboží
a nelze ji kombinovat s jinými slevami a akcemi. Platí v e-shopu
www.scanquilt.cz a v kamenných prodejnách SCANquilt.

Od 1. 10. do 14. 10. 2018.

10%

sleva na všechny malé domácí spotřebiče

Slevy nelze vzájemně sčítat ani kombinovat s jinými slevami.
Více informací a uplatnění na www.euronics.cz/O2.

Pro uplatnění slevy je potřeba se zaregistrovat. Sleva platí pouze
při nákupu wellness a lázeňských pobytů.

Slevu nelze sčítat ani kombinovat s jinými slevami. Více informací
a pokyny k uplatnění na www.kasa.cz/o2-extra-vyhody.

Od 3. 9. do 30. 9. 2018.

Od 1. 10. do 31. 10. 2018.

Od 3. 9. do 30. 9. 2018.

30%

20%

Sleva 30 % platí na celotýdenní předplatné od pondělí do soboty (na 1 rok),
pro jednotlivé dny (na 1 rok) platí sleva 27 %. Sleva je počítána oproti
ceně na stánku.

Slevu lze uplatnit na celé portfolio přípravků GS, Healthies a Cemio.
Nevztahuje se na multipacky. Slevy nelze kombinovat.
Platí na www.gsklub.cz.

Sleva platí pouze na Celodenní jízdenku po ČR při cestách v sobotu
nebo v neděli. Slevu nelze uplatnit na pokladnách ČD, ale pouze
v e-shopu www.cd.cz/o2.

Od 1. 10. do 30. 11. 2018.

Od 1. 10. do 31. 10. 2018.

Od 3. 10. do 4. 11. 2018.

sleva na předplatné deníku MF DNES

sleva na produkty GS

50%

sleva na Celodenní jízdenku

Seznam prodejen, kde lze slevu uplatnit, naleznete
na www.klenotyaurum.cz.

Seznam prodejen, kde lze slevu uplatnit, naleznete
na www.sephora.cz.

Seznam prodejen, kde lze slevu uplatnit,
naleznete na www.c-a.com.

Slevový kód pro e-shop: AURUM zadejte v nákupním
košíku e-shopu www.klenotyaurum.cz do pole
„Máte slevový kód?“.

3 378878 400268
Vyplňte své
telefonní číslo:

Vyplňte své
telefonní číslo:

Vyplňte své
telefonní číslo:

Seznam Prodejních center TESCOMA, kde lze slevu
uplatnit, naleznete na www.tescoma.cz/prodejny.

Seznam prodejen, kde lze slevu uplatnit, naleznete
na www.rossmann.cz.

Slevový kód: PODZIMNAZOOTU zadejte v nákupním košíku
e-shopu www.zoot.cz do pole „Dárkový / slevový kód“.

Slevový kód pro e-shop: O2PODZIM18 zadejte
na www.eshop.tescoma.cz v 1. kroku objednávky.

Slevový kupón lze
vytisknout a uplatnit
pouze 3x po dobu
platnosti nabídky.

Kód nelze uplatnit na Výdejně.

2 000000 719818

Kamenná prodejna Malvík
Jetřichova 2463, Hostivice

Seznam prodejen, kde lze slevu uplatnit, naleznete
na www.o2extravyhody.cz.

Seznam prodejen, kde lze slevu uplatnit, naleznete
na www.alpinepro.cz.

Slevový kód pro e-shop: OU2PODZIM1 zadejte
v nákupním košíku e-shopu www.malvik.cz
do pole „Zadejte slevový kód“.

Více informací o Yves Rocher a nabídku produktů naleznete
na www.yves-rocher.cz.

Slevový kód pro e-shop: 181001 zadejte v objednávce
na www.alpinepro.cz do pole „Máte kód slevového
kupónu?“.

Vyplňte své
telefonní číslo:

Vyplňte své
telefonní číslo:

Vyplňte své
telefonní číslo:

Slevový kód pro e-shop www.bambule.cz získáte
odesláním SMS zdarma s klíčovým slovem KODBA na číslo
999 009.

Seznam prodejen, kde lze slevu uplatnit, naleznete
na www.fokusoptik.cz.
Sleva neplatí v Fashion Arena Prague Outlet, která
má své výhody a akce a na objednávky z e-shopu.

Beroun: Palackého 31 • Brno: OC Olympia • Děčín: OC PIVOVAR • Hradec
Králové: OC AUPARK; OC FUTURUM • Jihlava: OC CITY • Karlovy Vary:
OC FUTURUM • Kolín: Kouřimská 16 • Mladá Boleslav: OC BONDY •
Náchod: Palackého 24 • Olomouc: OC CITY; OC HANÁ; OC Šantovka •
Ostrava: OC AVION; OC FUTURUM • Pardubice: Afi Palác; Palackého třída
2776 • Písek: Heydukova 164 • Plzeň: OC Olympia; OD TESCO • Praha 1: OC
Palladium; Václavské náměstí 30; Václavské náměstí 18 • Praha 10: Europark;
Park Hostivař • Praha 3: Palác Flora • Praha 4: Arkády Pankrác; OC Chodov •
Praha 5: Metropole Zličín • Praha 9: OC Letňany • Prostějov: nám. E. Husserla
17 • Přerov: Wilsonova 17 • Příbram: Palackého 151 • Strakonice: Palackého
nám. 98 • Tábor: 9. května 697 • Třebíč: Karlovo náměstí 28 • Třinec:
Dukelská 1137 • Ústí n. Labem: Palác Forum • Zlín: Centro Zlín; Dlouhá 74

Vyplňte své
telefonní číslo:

Vyplňte své
telefonní číslo:

Slevový kód pro e-shop www.sparkys.cz získáte odesláním
SMS zdarma s klíčovým slovem KODSPA na číslo 999 009.

Seznam prodejen, kde lze slevu uplatnit,
naleznete na www.petcenter.cz.

Seznam prodejen, kde lze slevu uplatnit, naleznete
na www.woox.cz.

Slevový kód pro e-shop www.hmstudio.cz získáte
odesláním SMS zdarma s klíčovým slovem KODHMS
na číslo 999 009.

Slevový kód pro e-shop:
O2-PODZIM2018 zadejte v nákupním
košíku e-shopu www.petcenter.cz
do pole „Slevové kódy“.

Slevový kód pro e-shop: 925643 zadejte v e-shopu
www.woox.cz při registraci do kolonky „Slevový kód“.

Vyplňte své
telefonní číslo:

Vyplňte své
telefonní číslo:

Vyplňte své
telefonní číslo:

Slevový kód: C51NV6 zadejte v objednávce
na www.itesco.cz/potravinyonline
do pole „Máte slevový kód“.

Slevový kód: T57WDA zadejte v objednávce
na www.itesco.cz/potravinyonline
do pole „Máte slevový kód“.

Seznam prodejen, kde lze slevu uplatnit, naleznete u výhody
na www.o2extravyhody.cz.
Více informací a produktů na www.breno.cz.

Vyplňte své
telefonní číslo:

Slevový kód: LHT2018V zadejte v nákupním košíku e-shopu
www.leifheit-online.cz do pole „Kód slevového
kupónu“.

Slevový kód získáte odesláním SMS zdarma
ve tvaru PHILIPSO2 na číslo 999 009.
Slevový kód, který obdržíte, zadejte
na www.philips.cz/obchod do pole
„Kód kupónu“.

Slevový kód: CZ181W zadejte v nákupním košíku e-shopu
www.rozbaleno.cz do pole „Máte-li slevový kód,
můžete ho zadat zde“.

Vyplňte své
telefonní číslo:

Seznam prodejen, kde lze slevu uplatnit, naleznete
na www.scanquilt.cz.

Seznam prodejen, kde lze slevu uplatnit, naleznete
na www.sconto.cz.

Slevový kód pro e-shop: 2X8SV zadejte v nákupním košíku
e-shopu www.scanquilt.cz do pole „Kód pro uplatnění
slevy“.

Slevový kód pro e-shop: E-SCO18 zadejte v e-shopu
www.sconto.cz do pole „Zadejte prosím slevový kód“.

Vyplňte své
telefonní číslo:

Vyplňte své
telefonní číslo:

Slevový kód: KASAO2189T zadejte v objednávce
na www.kasa.cz/o2-extra-vyhody do pole
„Uplatnit slevový kód“.

Slevový kód získáte odesláním SMS zdarma ve tvaru
SLEVOMAT na číslo 999 009.

Slevový kód získáte odesláním SMS zdarma ve tvaru CDO2
na číslo 999 009.
Slevový kód, který obdržíte, zadejte na www.cd.cz/o2
do pole „Uplatnit slevový kód, voucher nebo věrnostní
body“.

Slevový kód zadejte do tajné sekce Slevomatu
www.slevomat.cz/o2. Kredity v hodnotě 200 Kč si pak
snadno připíšete k Vašemu účtu (registračnímu e-mailu).

Slevový kód: EXTRA2 zadejte v nákupním košíku
na www.gsklub.cz do pole „Použít kupon“.

Slevový kód: UHXRPK vložte v nákupním košíku e-shopu
www.pilulka.cz do pole „Mám slevový poukaz“.

Slevový kód: O2VYHODY1810T zadejte v e-shopu
www.euronics.cz/O2 v 1. kroku objednávky do pole
„Máte slevový kód/poukaz“.

Slevový kód: WMFDO2T zadejte do objednávky
na www.mfdnes.cz/o2.

Chcete mít O2 Extra výhody vždy u sebe?
Stáhněte si ZDARMA mobilní aplikaci pro iOS nebo Android.

Slevový kód, který obdržíte, vložte na www.bambule.cz
do pole „Máte kód slevového kuponu?“.

Seznam prodejen, kde lze slevu uplatnit:

