
Sleva 15 % na nákup produktů  
s logem Albi. Slevy a akce  

nelze kombinovat.

Sleva 15 % na celý nákup. Sleva neplatí  
na nákup poukázek a akčních balíčků. 
Sleva se nevztahuje na produkt 
Masterpiece a nelze ji kombinovat  

s jinými slevami.

Sleva 15 % na toaletní vody 
Manufaktura. Nelze využít na  

položky s akční cenou.  
Slevy se nesčítají.

Sleva 10 % na nezlevněné zboží  
(neplatí na modely Excellent price),  
sleva 5 % na již zlevněné zboží.

Sleva 15 % na značku  
Sephora Collection.

Sleva 10 % na veškerý  
sortiment.

Sleva 30 % na  
čtecí brýle.

Sleva 10 % na veškerý  
nezlevněný sortiment.

Sleva 25 % na kompletní dioptrické  
brýle (obruba + brýlové čočky). Tuto  

slevu není možné kombinovat ani  
sčítat s jinými akčními nabídkami  

a slevovými poukazy.

Sleva 20 % při nákupu  
nad 399 Kč. Platí  
i na zboží v akci.

Sleva 20 % na zrnkovou a mletou  
kávu (rozvažovanou i balenou).  
Slevu nelze kombinovat s akcí Dny  
Kávy (2+1) a akčními kávami.

Sleva 20 % na 1 produkt, neplatí  
na zlevněné a akční zboží.

Platí i na zlevněné zboží. Nelze 
kombinovat s jinými akčními  
nabídkami a slevovými kupony,  
včetně letáků a slevových knížek.  
Neplatí na kola, e-kola, odrážedla,  

dárkové poukázky, servis  
a sortiment značky Kostka.

Sleva 10 % na nezlevněné zboží  
(neplatí na modely Special price),  
sleva 5 % na již zlevněné zboží.

Sleva 10 % na přikrývky.  
Slevy se nesčítají a neplatí  

na již zlevněné zboží.

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

nabídkami a promo akcemi.

Sleva 30 % na 1 kosmetický výrobek  
dle výběru. Slevy se nekumulují.  

Nevztahuje se na výrobky  
označené zeleným bodem.

Sleva 10 % na služby dětského  
koutku.

Sleva 15 % na druhou položku. Sleva  
platí na nejlevnější položku a pouze  
na nezlevněné produkty. Slevu nelze  
kombinovat s jinými akcemi, zboží  

z této akce lze pouze vyměnit.

Sleva 10 % na nezlevněné
zboží. 

Sleva 10 % na výrobky řady LES 
CRÉATIONS. Tuto slevu lze  

kombinovat s dalšími  
akčními nabídkami.

Sleva 15 % na vše nezlevněné.  
Slevy nelze kombinovat  
s jinými akcemi a slevami.

Sleva 20 % z prodejních cen na celý 
sortiment prodejny. Sleva se nevztahuje 
na akční zboží a na zboží s poškozeným 

obalem. Slevy nelze sčítat.

Sleva 10 % na jakýkoliv  
produkt.

Sleva 20 % na nezlevněné zboží.  
Slevy a akce nelze kombinovat.

Sleva 15 % na celý nákup. Nevztahuje  
se na již zlevněné zboží. Slevy 

 a nabídky se nekumulují.

Sleva 10 % na mobilní příslušenství  
a 5 % na opravy mobilů a tabletů.

PROGRAM VÝHOD

NAKUPUJTE VÝHODNĚJI

Sleva 20 % na vše, sleva neplatí  
na LEGO, kočárky, autosedačky  
a jejich příslušenství. Sleva se  

nevztahuje na produkty  
s hvězdičkou. Slevy se  

nedají kombinovat.

Sleva 10 % na celý sortiment.  
Slevy a akce nelze

kombinovat.

Sleva 20 % na Bombay  
Express menu. 

Sleva 10 % na sortiment značek Parker, 
Moleskine, Lamy, Waterman  

a Faber-Castell.

Sleva 50 % na vybrané služby. Platí na 
první start nového zařízení (notebooky 
i telefony), jeho kompletní nastavení, 
výměnu HDD za SSD, přenos či zálohu  
dat, vyčištění zařízení. Sleva neplatí  
na kopírovaní a tisk na prodejně.

Podmínka uplatnění benefitu: Po předložení karty výhod Atrium Flora vám bude uplatněna aktuální výhoda, akce jsou platné od 1. 10. do 31. 12. 2021 v provozovnách Atrium Flora.
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Sleva 10 % na nezlevněné zboží.  
Slevy a akce neleze kombinovat.
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@atriumflora
facebook.com/AtriumFlora 

Připojte se k nám  
na Facebooku! Sledujte nás 

na Instagramu!

5x více bodů do věrnostního programu 
dm drogerie z vašeho nákupu. Více 
informací ke sbíraní a uplatnění bodů 
najdete na www.dm.cz/activebeauty

5X VÍCE BODŮ  
NA CELÝ NÁKUP

ATRIUM-FLORA.CZ


