
Nr 

Crt.
Brand Domeniu

Oferta in programul Premium (Plătiţi cu cardul dvs. Gold, Platinum, World, World 

Elite™ , Business sau Corporate MasterCard® si beneficiati de aceasta oferta)

Oferta disponibila in 

perioada

1 _kix Stil & Modă
10% reducere pentru orice produs achiziţionat                                                                       Discountul nu se 

poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                                        

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

2 Agent Provocateur Stil & Modă
10% reducere pentru orice produs achiziţionat                                                                       Discountul nu se 

poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                                        

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

3
Alioli Restaurante & Gourmet

7% reducere din nota de plată                                                                                                          Discountul nu 

se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

4

allianzdirect.ro Călătorii & Rent-a-Car

20% reducere pentru asigurările de călătorie                                                                 

Oferta este valabilă prin introducerea codului promoțional "MasterCard"  

Discount-ul oferit nu poate fi cumulat cu alte reduceri acordate de companie cu privire la acest produs. 

Acoperirea asigurărilor pentru calătorii în străinatate <Voiaj Direct> nu se poate extinde în România și 

în țara de reședință a asiguratului                                                           

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

5
Anastasia Beverly Hills Sport & Frumuseţe

10% reducere pentru orice produs sau serviciu achiziţionat                                                                       

Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                                        

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

6
Autoworld Călătorii & Rent-a-Car

3% reducere din valoarea facturii de service                                                                      Discountul nu se 

poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie          

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

7

Avis Călătorii & Rent-a-Car

20% reducere la închirierile auto în România                                                 

Titularii cardurilor trebuie să îndeplinească termenii și condițiile Avis.                                                                                                           

Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                                                                  

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

8
Bali Spa Sport & Frumuseţe Un masaj tradițional gratis pentru față, umeri și scalp de 30 de minute. 

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

9

Beach Bar Restaurante & Gourmet

15% reducere din nota de plată                                                                                                    Discountul nu 

se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                Discountul nu se aplică la Sunday 

Brunch, Summer Brunch, Festive Brunch (Valentine’s Day, Halloween Brunch etc.), Christmas Brunch 

sau oferta de Anul Nou. Oferta nu poate fi cumulată cu reducerea cardurilor Blu Benefits.              

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

10
Beautik Sport & Frumuseţe

Un cadou rafinat constând într-un produs al unuia dintre brandurile de lux din Parfumeriile Beautik. 

Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie 

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

11
BIEN SAVVY Stil & Modă

10% reducere pentru orice produs achiziţionat                                                                       Discountul nu se 

poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie        

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

12

Bigotti Stil & Modă

10% reducere pentru orice produs achiziţionat                                         

Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie. Oferta nu se aplică în magazinele 

de tip outlet

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

13 Biroul de Traduceri Champollion Business
10% reducere pentru traduceri autorizate                                                                                                                                                  

Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

14

Bla Lounge Bar Restaurante & Gourmet

15% reducere din nota de plată                                                                                                    Discountul nu 

se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                Discountul nu se aplică la Sunday 

Brunch, Summer Brunch, Festive Brunch (Valentine’s Day, Halloween Brunch etc.), Christmas Brunch 

sau oferta de Anul Nou. Oferta nu poate fi cumulată cu reducerea cardurilor Blu Benefits.              

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

15
Bricks Restaurante & Gourmet

10% reducere din nota de plată                                                                     

Discount-ul nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoţii existente în locaţie.

Oferta nu este valabilă pentru Meniul de Prânz            

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017



16
Brooks Brothers Stil & Modă

10% reducere pentru orice produs achiziţionat                                                                                      Serviciu 

gratuit de brodare monograme                                                              

Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

17
Burberry Stil & Modă

10% reducere pentru orice produs achiziţionat                                                                                                                                          

Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

18
Cacharel Stil & Modă

15% reducere pentru orice produs achiziţionat                                                                                                                                          

Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

19

Caffe Citta Restaurante & Gourmet

15% reducere din nota de plată                                                                                                    Discountul nu 

se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                Discountul nu se aplică la Sunday 

Brunch, Summer Brunch, Festive Brunch (Valentine’s Day, Halloween Brunch etc.), Christmas Brunch 

sau oferta de Anul Nou. Oferta nu poate fi cumulată cu reducerea cardurilor Blu Benefits.              

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

20 Calvin Klein Jeans Stil & Modă
10% reducere pentru orice produs achiziţionat                                                                       Discountul nu se 

poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                                        

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

21 carturesti.ro Business
5% reducere pentru orice produs achiziţionat                                                                       Discountul nu se 

poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                                        

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

22

Centrul de Conferințe Radisson 

Blu Hotel
Business

10% reducere din tarifele publicate pentru organizarea evenimentelor corporate sau private în cadrul 

hotelului Radisson Blu.                                                                                                    Discountul nu se poate 

cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                Discountul nu se aplică la Sunday Brunch, 

Summer Brunch, Festive Brunch (Valentine’s Day, Halloween Brunch etc.), Christmas Brunch sau 

oferta de Anul Nou. Oferta nu poate fi cumulată cu reducerea cardurilor Blu Benefits.              

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

23
Champollion Cursuri de Limbi 

Străine
Business

15% reducere la cursurile de limbi  străine  și română pentru străini 

Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

24
ClassIN Deco

10% reducere pentru orice produs achiziţionat                                                                                                            

O ședință de 2 ore de consiliere gratuită în showroom-urile ClassIN                                                   

Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie 

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

25
Collective Stil & Modă

10% reducere pentru orice produs achiziţionat                                                                       Discountul nu se 

poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                                        

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

26

Daimon Sport & Frumuseţe

30 % discount la abonamentele all inclusive pe 1 an de zile + 1 sedinta Activitati Copii ( 

karate/dans/gimnastica) + 1 sedinta Personal Trainer + 1 sedinta Masaj de relaxare

20 % discount la abonamentele al inclusive pe 1 luna de zile + 1 sedinta de X-Body

Discount-urile nu se cumuleaza cu alte oferte.

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

27

Dark Bla Bar Restaurante & Gourmet

15% reducere din nota de plată                                                                                                    Discountul nu 

se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                Discountul nu se aplică la Sunday 

Brunch, Summer Brunch, Festive Brunch (Valentine’s Day, Halloween Brunch etc.), Christmas Brunch 

sau oferta de Anul Nou. Oferta nu poate fi cumulată cu reducerea cardurilor Blu Benefits.              

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

28 Degusteria Francesca Restaurante & Gourmet
7% reducere din nota de plată                                                                                            

  Oferta nu este valabilă pentru băuturi, cafea, ceai și Bistro.

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

29
Del Mar Medical Spa Frumusețe și Sport

20% reducere la toate serviciile SPA                                                            

Un tratament de relaxare gratuit în Capsula Dermalife Spa Feng Shui pentru pachetele de servicii SPA 

mai mari de 200 EUR

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

30
Delta Studio Deco

12% reducere pentru orice produs achiziţionat                                                                       Discountul nu se 

poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                                        

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017



31
Eden Spa Sport & Frumuseţe Un voucher pentru Aroma Feet Ritual la orice serviciu achiziționat

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

32
Edo Sushi Restaurante & Gourmet

7% reducere din nota de plată                                                                                              

Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în locație

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

33

Emporio Armani Stil & Modă

10% reducere pentru orice produs achiziţionat                                                                       Discountul nu se 

poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                      

Oferta nu este valabilă pentru parfumuri, accesorii și linia EA7 - lenjerie de corp și echipamente 

sportive.                                     

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

34
Enzo Bertini Stil & Modă

10% reducere pentru orice produs achiziţionat; Serviciu gratuit de lărgire a pantofilor                                                                          

Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                                        

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

35

Ethan Allen Deco

10% reducere pentru orice produs achiziţionat;Servicii de aranjamente interioare                                                                

Prezentarae privată a colecției                                                             

Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie 

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

36

Floria Florării & Cadouri
8% reducere pentru orice produs achiziţionat                                      

Oferta se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie, precum și pe site-ul www.floria.ro                                                    

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

37
Florissima Florării & Cadouri O surpriză florală

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

38
Flower Time Florării & Cadouri

8% reducere pentru orice produs achiziţionat online sau offline                                                                                                                                          

Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                                        

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

39
Folli Follie Stil & Modă

10% reducere pentru orice produs achiziţionat                                                                       Discountul nu se 

poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                                        

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

40

FREYWILLE Bijuterii & Accesorii

5% reducere pentru orice produs achiziţionat                                                                           Prezentări 

private ale colecțiilor, la cerere                                                                 

 Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                                        

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

41
Gargantua in the park Restaurante & Gourmet

7% reducere din nota de plată                                                                                                          Discountul nu 

se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

42
Gargantua Kiseleff Restaurante & Gourmet

7% reducere din nota de plată                                                                                                          Discountul nu 

se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

43

Gerard Darel Stil & Modă
10% reducere pentru orice produs achiziţionat                                                                       Discountul se 

poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie în limita a 20% din valoarea produsului.                                                      

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

44

GETT'S ColorBar Frumusețe și Sport

15% reducere în puncte bonus cu care se pot plăti servicii în oricare dintre saloanele Gett's ColorBar; 

Punctele bonus se pot acumula prin cumpărarea de servicii, de produse profesionale, abonamente, 

Gift Certificate și prin recomandarea de noi membri. Punctele se pot acumula începând cu prima vizită.                                                                                                                                

Un serviciu cadou pentru achiziții de peste 400 RON                                                                                

Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

45

GETT'S Hair Studio Frumusețe și Sport

15% reducere în puncte bonus cu care se pot plăti servicii în oricare dintre saloanele Gett's Hair Studio; 

Punctele bonus se pot acumula prin cumpărarea de servicii, de produse profesionale, abonamente, 

Gift Certificate și prin recomandarea de noi membri. Punctele se pot acumula începând cu prima vizită.                                                                                                                                

Un serviciu cadou pentru achiziții de peste 400 RON                                                                                

Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

46 Gucci Stil & Modă
5% reducere pentru orice produs achiziţionat                                                                                                                                         

Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie  

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017



47

Happy Tour Călătorii & Rent-a-Car

50 euro discount pentru orice pachet de servicii de Leisure *(vacanță) personalizat de peste 1500 

EUR;5% discount pentru serviciile la sol din pachetul Disneyland

 *Pachet Leisure = cel putin 2 servicii turistice rezervate la Happy Tour, în același timp și pe aceeași 

destinație, adică avion+cazare, cazare+rent a car, cazare+transfer, avion+cazare+croazieră etc.)                                                                

Oferta este valabilă doar pentru biletele de avion la curse regulate, clasele economy.

Oferta nu este valabilă pentru achiziționarea pachetelor sociale sau a altor pachete supuse deja unor 

oferte speciale.                                                                                                

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

48

Hotel City Plaza Călătorii & Rent-a-Car

10% reducere din valoarea rezervării ;Welcome packeage in cameră                                                                       

Late check-out (pana la ora 2 p.m.)                                                               

Discountul se aplică doar pentru tarifele disponibile pe site-ul www.cityhotels.ro                                                                                                                              

Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                                        

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

49

Hotel Privo Călătorii & Rent-a-Car

Pentru camere 4* la Hotel PRIVO si Villa Csonka: un masaj de 30 de minute si parcare gratis

Pentru camere exclusive 5* si apartamente la Hotel PRIVO si Villa Csonka: welcome drink, un masaj de 

50 de minute si parcare gratis

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

50 Hotel Vega Călătorii & Rent-a-Car
10% reducere din valoarea rezervării                                                                    

 Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în locație

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

51 Ici et La Restaurante & Gourmet
10% reducere din nota de plată                                                                                                          Discountul 

nu se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

52

Karen Millen Stil & Modă

10% reducere pentru orice produs achiziţionat                                                                       Discountul se 

poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie în limita a 50% din valoarea produsului.                                                                                      

 Oferta nu poate fi cumulată cu niciunul dintre programele de fidelitate                                                     

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

53 La Cantine de Nicolai Restaurante & Gourmet
10% reducere din nota de plată                                                                                                          Discountul 

nu se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

54 La Finca by Alioli Restaurante & Gourmet
7% reducere din nota de plată                                                                                                          Discountul nu 

se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

55
Lancel Stil & Modă

10% reducere pentru orice produs achiziţionat                                                                       Discountul se 

poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie în limita a 20% din valoarea produsului.                                                      

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

56
Leonidas Restaurante & Gourmet

12% reducere pentru orice produs achiziționat; O pralină cadou la cumpărături peste 50 lei                                            

 Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente.

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

57 Luminori Stil & Modă
5% reducere pentru orice produs achiziţionat                                                                                                                                          

Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie  

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

58 Magnolia Florării & Cadouri
8% reducere pentru orice produs achiziţionat online sau offline                                                                                                                                          

Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                                        

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

59 Marco Polo Restaurante & Gourmet
10% reducere din nota de plată                                                                                                          Discountul 

nu se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017



60

Marina Rinaldi Stil & Modă

10% reducere pentru orice produs achiziţionat                                                                       Discountul se 

poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie în limita a 50% din valoarea produsului.                                                                                       

Oferta nu poate fi cumulată cu niciunul dintre programele de fidelitate                                                     

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

61 Marina Yachting Stil & Modă
10% reducere pentru orice produs sau serviciu achiziţionat                                                                       

Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                                        

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

62 Marlboro Country Style Stil & Modă
10% reducere pentru orice produs sau serviciu achiziţionat                                                                       

Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                                        

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

63

MaxMara Weekend Stil & Modă

10% reducere pentru orice produs achiziţionat                                                                       Discountul se 

poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie în limita a 50% din valoarea produsului.                                                                                                        

Oferta nu poate fi cumulată cu niciunul dintre programele de fidelitate     

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

64 Miko Class Sport & Frumuseţe
10% reducere pentru orice serviciu achiziţionat                                                                       Discountul nu 

se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                                        

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

65 Miko Med Sport & Frumuseţe
10% reducere pentru orice serviciu achiziţionat                                                                       Discountul nu 

se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                                        

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

66 Miko Palace Sport & Frumuseţe
10% reducere pentru orice serviciu achiziţionat                                                                       Discountul nu 

se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                                        

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

67 Miko Spa Sport & Frumuseţe
10% reducere pentru orice serviciu achiziţionat                                                                       Discountul nu 

se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                                        

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

68 Molecule F Stil & Modă Un tricou "Proudly wearing Romanian designers" cadou la orice produs de peste 500 RON
1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

69 MORITZ EIS Restaurante & Gourmet
10% reducere pentru orice produs achiziţionat                                                                       Discountul nu se 

poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                                        

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

70 Moschino Stil & Modă
10% reducere pentru orice produs achiziţionat                                                                       Discountul nu se 

poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                                        

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

71
MRC House Restaurante & Gourmet

10% reducere din nota de plată                                                                                                          Discountul 

nu se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie. Oferta nu este valabilă pentru Meniul 

Business.

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

72 My House Deco
10% reducere pentru orice produs achiziţionat                                                                       Discountul nu se 

poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                                        

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

73 Naan Food & Drink Studio Restaurante & Gourmet
10% reducere din nota de plată                                                                                                          Discountul 

nu se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie. 

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

74
Natuzzi Deco

10% reducere pentru orice produs achiziţionat                                                                                                            

O ședință de 2 ore de consiliere gratuită în showroom-urile Natuzzi                                                   

Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie 

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

75 Nike Stil & Modă
10% reducere pentru orice produs achiziţionat                                                                       Discountul nu se 

poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                                        

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

76 NORMA Restaurante & Gourmet 10% reducere la orice notă de plată                                                             
1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

77 Olla Art Florării & Cadouri
10% reducere pentru orice produs achiziţionat;5% reducere pentru evenimente                                                                                                

Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                                        

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

78
OptiBlu Stil & Modă

15% reducere pentru ochelarii de vedere (consultație + ramă + lentile + montaj)                                                                                                                                    

15% reducere pentru ochelarii de soare;10% reducere pentru lentilele de contact                                                                      

Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017



79
Pantagruel Restaurante & Gourmet

7% reducere din nota de plată                                                                                                          Discountul nu 

se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

80

Park Inn by Radisson Bucharest 

Blu Hotel
Călătorii & Rent-a-Car

50% reducere pentru cazarea în apartamentul Presidential, Royal sau One Bedroom                                                                                             

Late check-out                                                                                           

Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie  

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

81
Paul Restaurante & Gourmet

5% reducere pentru orice produs achiziţionat                                                                       Discountul nu se 

poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                                        

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

82
Paul & Shark Stil & Modă

7% reducere pentru orice produs achiziţionat                                                                       Discountul nu se 

poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                                        

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

83

Petit Bateau Stil & Modă

5% reducere pentru orice produs achiziţionat; Livrare gratuită pentru cumpărături în valoare de peste 

400 de lei                      

Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                                        

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

84
PNK Casual Boutique Stil & Modă

10% reducere pentru orice produs sau serviciu achiziţionat                                                                       

Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                                        

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

85
PNK Casual Flagship Store Stil & Modă

10% reducere pentru orice produs sau serviciu achiziţionat                                                                       

Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                                        

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

86
PNK Casual Outlet Stil & Modă

10% reducere pentru orice produs sau serviciu achiziţionat                                                                       

Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                                        

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

87

Pool Side Grill Restaurante & Gourmet

15% reducere din nota de plată                                                                                                    Discountul nu 

se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                Discountul nu se aplică la Sunday 

Brunch, Summer Brunch, Festive Brunch (Valentine’s Day, Halloween Brunch etc.), Christmas Brunch 

sau oferta de Anul Nou. Oferta nu poate fi cumulată cu reducerea cardurilor Blu Benefits.              

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

88

Prime Steak & Seafood Restaurante & Gourmet

15% reducere din nota de plată                                                                                                    Discountul nu 

se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                Discountul nu se aplică la Sunday 

Brunch, Summer Brunch, Festive Brunch (Valentine’s Day, Halloween Brunch etc.), Christmas Brunch 

sau oferta de Anul Nou. Oferta nu poate fi cumulată cu reducerea cardurilor Blu Benefits.              

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

89

Primera Interiors Deco

10% reducere pentru orice produs achiziționat                                                

 O ședință de consiliere gratuita de design interior cu Ioana Mezei, în timpul unui prânz, pentru achiziții 

de peste 10.000 EUR

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

90
PRONOVIAS Stil & Modă

10% reducere pentru orice produs achiziţionat                                                                       Discountul nu se 

poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                                        

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

91
Purple Flowers Florării & Cadouri

8% reducere pentru orice produs achiziționat;10% reducere pentru evenimente                                                                                                       

Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în locație

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

92

Radisson Blu Călătorii & Rent-a-Car

50% reducere pentru cazarea în apartamentul Presidential, Royal sau One Bedroom                                                                                             

Late check-out                                                                                          

 Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                 

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

93
Red Angus Steakhouse Restaurante & Gourmet

10% reducere din nota de plată                                                                                                          Discountul 

nu se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

94
Restaurant Shanti by Vega Restaurante & Gourmet

10% reducere din nota de plată                                                                     

Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în locație

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

95
Rhea Costa Stil & Modă

10% reducere pentru orice produs achiziţionat                                                                       Discountul nu se 

poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                                        

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

96
Sabion Bijuterii & Accesorii

10% reducere pentru orice produs achiziţionat                                                                       Discountul nu se 

poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                                        

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017



97

Sabon Sport & Frumuseţe

15% reducere pentru orice produs achiziţionat;25% reducere pentru deținătorii de carduri Royal 

Passport                                               

 Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                                        

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

98
Salute Per Aqua Spa Sport & Frumuseţe Un voucher cadou de acces la zona de relaxare, valabil pentru o persoană.                                                   

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

99

Sharkia Restaurante & Gourmet

15% reducere din nota de plată ; 10% pentru evenimentele private desfasurate in Sharkia Glass House                                                                                              

 Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                Discountul nu se 

aplică la Sunday Brunch, Summer Brunch, Festive Brunch (Valentine’s Day, Halloween Brunch etc.), 

Christmas Brunch sau oferta de Anul Nou. Oferta nu poate fi cumulată cu reducerea cardurilor Blu 

Benefits.              

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

100
Sport Couture Stil & Modă

10% reducere pentru orice produs achiziţionat                                                                       Discountul nu se 

poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                                        

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

101

Stefanel Stil & Modă
10% reducere pentru orice produs achiziţionat                                                                       Discountul se 

poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie in limita a 30% din valoarea produsului.                                                        

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

102
Teilor Bijuterii & Accesorii

10% reducere pentru orice produs achiziţionat                                                                       Discountul nu se 

poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                                        

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

103
Teilor Exclusive Bijuterii & Accesorii

10% reducere pentru orice produs achiziţionat                                                                       Discountul nu se 

poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                                        

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

104
Thai Therapy Sport & Frumuseţe

10% reducere pentru orice serviciu achiziţionat                                                                                                                                                                         

Discountul se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                                        

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

105

The Wine Bistro VINEXPERT Restaurante & Gourmet

10% reducere pentru orice produs achiziţionat ;O striclă de vin în miniatură                                                        

Discountul nu se aplică țigaretelor                                                                

 Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                                        

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

106

The Wine Club & Bistro Restaurante & Gourmet

10% reducere pentru orice produs achiziţionat;O striclă de vin în miniatură                                                        

Discountul nu se aplică țigaretelor                                                                 

Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                                        

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

107

Tommy Hilfiger Stil & Modă
5% reducere pentru orice produs achiziţionat                                                                       Discountul se 

poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie in limita a 40% din valoarea produsului.                                                        

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

108

Tudor Personal Tailor Stil & Modă

7% reducere pentru orice produs achiziţionat;Servicii de croitorie complementare gratuite pentru 

produsele Tudor Personal Tailor                                                                                Discountul nu se poate 

cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                                        

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

109
Vera Sposa Stil & Modă

10% reducere pentru orice produs achiziţionat                                                                       Discountul nu se 

poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie 

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

110
Vestige Sport & Frumuseţe

20% reducere la manoperă pentru serviciile beauty                                                       Discountul nu se 

poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie        

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

111
Victoria 46 Stil & Modă

10% reducere pentru orice produs achiziţionat                                                                       Discountul nu se 

poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                                        

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

112

Villa Csonka Călătorii & Rent-a-Car

Pentru camere 4* la Hotel PRIVO si Villa Csonka: un masaj de 30 de minute si parcare gratis

Pentru camere exclusive 5* si apartamente la Hotel PRIVO si Villa Csonka: welcome drink, un masaj de 

50 de minute si parcare gratis

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017



113

VINEXPERT Restaurante & Gourmet

10% reducere pentru orice produs achiziţionat;Livrare gratuită pentru orice produs achiziționat                                             

 Discountul nu se aplică țigaretelor                                                                 

Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente în locaţie                                                        

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017

114
ZOOT Stil & Modă

10% reducere pentru orice produs achiziţionat                                                                       Discountul se 

poate cumula cu alte reduceri existente doar pe www.zoot.ro, nu și cu alte vouchere.                                                        

1 Ianuarie - 31 

Decembrie 2017


