CITY OF BLACK FRIDAY
30%
på hela
soritimentet

25%
på hela soritmentet

Upp till

25%

rabatt på underkläder
från Triumph.
(gäller även lördag)

20%

på alla kläder och skor
(gäller även lördag)

20%

på allt i butiken
(gäller även lördag)

25%
på hela sortimentet
(Gäller på ordinarie priser och ej

Köp en

och du får 4 extra snowball
decorations värde 210:-

på alla stylingprodukter
från Sebastian

på hela sortimentet

på utvalda varor

vid köp över 300 kr

(Gäller fre-sön på ordinarie
priser och ej Vitamix)

presentkort eller konsoller)

50%

20% 20-50% 20%

FamiljeLakritskalender

25%

unik svart
kollelktion

på hela sortimentet

i butik en

(Gäller ej Samsonite och kan

på sommarens
solglasögon

(Gäller på ord. priser)

på välkända varumärken
(gäller ej beställningsvaror och
verkstadsarbeten)

30%
på allt i butiken
(gäller även lör-sön)

25%
på allt i butiken

(Gäller ej på nedsatta varor eller

presentkort, går ej att kombinera
med andra erbjudanden)

30%
på alla ord. priser

50%

på allt i butiken
(Gäller på ord.priser)

på Gant

MAxa din bägare
Liten bägare endast
149:- stor bägare 199:(Locket ska kunna stängas)

2 för 1
på alla sovkuddar
(gäller på ord. priser)

inte kombineras med andra
erbjudanden)

20-50%

30%
Vi öppnar kl 8!

30% 50-70% 20%
på ett helt köp!

HALVA PRISET
när du köper ett par
kompletta glasögon
(Gäller hela veckan och ej
Ray-Ban)

BORÅS

30%
på allt i butiken

på utvalda varor

15%

Du bestämmer rabatten

på höstens kollektion
(ej Peru)

30%
på utvalda artiklar

1 produkt
2 produkter
3 produkter
4 produkter
5 produkter

5%
10%
15%
20%
25%

20% 20-50% 50%
på allt i butiken

(Gäller ej adventskalendern,
WeVibe, Satisfyer, Womanizer
och enbart ord. priser)

på allt i butiken

(Gäller ordinarie priser)

på utvalda varor

(gäller även lördag)

på all parfym
(Gäller ej Gucci och Hermés
samt julaskar)

25%

på hela vårt
produktsortiment
(Gäller ej andra erbjudanden eller
presentkort)

25%
på ett helt köp
(Gäller fredag-söndag)

50%

20%

på alla väskor och plånböcker

på ett helt köp!

30%

t läkemedel
använthandskar
som adaptogen vid nedsatt prestationsförmåga, såsom tröttpå alla resväskor
och
ss.se. Indika tionen för
långvarig användning.

30%
på alla skalkläder
(Går ej att kombinera med
andra rabatter eller erbjudanden)

20%
på utvalda produkter
Handla för 400:- eller mer
och få ett valfritt classic
doftljus på köpet

20%
på hela
sortimentet

Billigaste på köpet!

på utvalda varor

(Gäller på ord.priser)

n inte kombineras med andra erbjudanden.

Köp 3
Betala För 2

50%
På www.lifebutik

25%

- Samsung surfplatta TAB A
10,1” 1490:- Halva priset på Viasat TV
abonnemang med film
- JBL trådlös laddningsbar
högtalare 590:-

20-50%

30%

på utvalda smycken
och klockor

på make-up, stickat samt
glas och porslin

20%
på ordinarie priser

50%
på utvalda varor
(Kan ej kombineras med andra
erbjudanden gäller ej presentkort
och elartiklar)

Black Friday i Borås City med massor av unika
erbjudanden. Alla erbjudanden gäller enbart
fredag 23 november om inget annat anges.
Vi ses på stan.

