FORA ESTOCS i PROMOCIONS
Divendres 25 i dissabte 26 d’agost d’ESTIU
Deixa’t sorprendre pels establiments de la UBIC de Solsona
ALIMENTACIÓ,
BEGUDES
Cal baldomero:
Per cada 15€ de compra,
obsequi d’1 paquet
de galetes Boer
Ca lA CARME GRAS: Si
a un tiquet de 20€ arribes,
et regalem un pot d’olives
cal coll 1935
solsona: Oferta de vi
Raimat Abadia a
5,25€/ampolla
can solvi:
Vine i et regalem
2 hamburgueses
Carnisseria Teresa: A
partir de 15€ de compra
et regalem un val d’1€ de
descompte a la propera
compra. I si la compra és
superior a 40€ un val de
2€. Aprofita-ho
Condis Solsona: Per
la compra de fruita igual
o superior a 15€ regalem
1 kg de préssec de vinya
especial

el drac: 15% de dte. ens
vins. Per cada 5€ en xuxes
1 granissat de poma gratis
garric-garrac: Per
una compra superior a 5€,
entrega d’un petit obsequi

TKS Sport Ribera:
Rebaixes a la fresca!!!

BELLESA,
PERRUQUERIES

La Vínicola: Regal d’un
refresc per la compra
superior a 10€

centre estètica
antònia: Descomptes
en bijuteria i altres complements

Pastisseria El
Passeig: Cafè amb llet
+ pasta 2€

EssÈncia: Color: 1 unitat
3€, 2 unitats 5€. Cremes
solars al 20% dte.

Peixateria romar: Lluç
de palangre a 9,90€/kg

perfumeria
torres: Últims dies:
Bolsos i bosses d’estiu a
15 i 20€

armeria, esports
Armeria Els
Caçadors: Comencem a preparar-nos
per la caça amb un
20% de dte. en botes
Chiruques. I un 30% en
tots els estris per anar
d’acampada, muntanya
o càmping
Tàndem Solsona: Obsequi en totes les compres
superiors a 50€

Dissabte 26 d’agost establiments
OBERTS fins a les “quinientes”
FORA ESTOCS I PROMOCIONS D’ESTIU 2017

BIJUTERIES,
RELLOTGERIES
ÈXIT: 10% de descompte
en compres superiors a 30€
La Bijuteria:
Descompte del 50% en tot,
excepte argent, Artesania
Maite i nova col·lecció

RELLOTGERIA
J. ESTER: Per cada compra superior a 25€, un
regal sorpresa

carburants
estació de servei
setelsis: Venda de
productes descatalogats
a preus d’oportunitat

DECORACIÓ, MOBLES,
REGALS
Al Regal: Biquinis,
playeros, pijames 50% de
dte. Decoració fins a un
30% de dte.
Artesania La
Palmera: Rebaixes i
vals de compra
Decser: Durant els 2 dies,
10% de dte. en tots els productes de boles d’olor
Espar Sala Shop:
Roba de llit al 50%

El dissabte a partir de les 7 de la tarda rua
amb TAKUMBA BATUCADA SOLSONA
des del Portal del Castell

MODA, COMPLEMENTS
ca la carme:
Aprofiteu el nostre
Fora Estocs
ca la celes: Vine al
nostre Fora Estocs
davesas: Fora Estocs:
Tot a 5€. -50% en roba de
temporada
LC7 Jeans La Cotillaira: Compra aquest Fora Estocs i
participa al 3r Bingo de
Ca la Cuti
Lluïsa outlet: Grans
oportunitats
Maria prat: Aprofita
les últimes rebaixes per
invertir en peces de qualitat. T’obsequiem amb una
funda per guardar la roba
Maxi diez solsona:
Rematada final de la
campanya d’estiu:
2 peces x 15€
MERCÈ: Vine al nostre
Fora Estocs
micuxú: Tot a 10 €

Hi col·labora:

Moda Valentí
SOLSONA: Si feu una
compra superior a 40€,
obtindreu un 10% de dte.
en la propera compra en
tota la nova col·lecció
home-dona
Petit Petó: Roba de
bany fins un 70% de dte. i
conjunts de sostenidor +
calça a 15,90€
SABINA: Roba T-38 a
T-56 a 10, 15 i 30€. Assortit de peces de roba
a 5€. 20% de dte. en
bolsos, sabates i bijuteria. Ofertes exclusives
de Tupperware. Ull!!!
Corre!!! S’acaben...
Torra stil: Moda per la
dona al 50% i gangues a
20 i 30€
vetes i fils: Fora Estocs
en pijames i roba

Entre els clients
del FORA
ESTOCS,
sortejarem

6 premis!!!

MODA INFANTIL,
PUERICULTURA
Quitxalla: Els dies 25
i 26 d’agost Fora Estocs. I
el dissabte de 20h a 22h
60% de dte.
tatiana: A partir d’1€
pots trobar la teva ganga!

RESTAURANTS, BARS
la tasketa de la
núria: L’hora del vermut
d’11 a 13h: Vermut, cervesa o refresc + variat La Tasketa + bossa de trumfos +
calamars a la romana. Per
2 persones: 16€
Restaurant Bar El
Cantàbric: ½ tapa pernil Ibèric, ½ tapa manxego,
½ tapa pop a la gallega, ½
tapa calamars a la romana, copa de vi i crema de
iogurt amb melmelada i
xocolata. Tot per 15€

PAPERERIES
OFISET: Slang bolsos i
moneders: 30% dte. Pepe
Jeans moneders dona:
30% dte.

SABATERIES
Calçats ALGUÉ:
Promoció d’estiu.
I dissabte coca i xocolata
Calçats Ribalta: Fora
Estocs en les nostres
marques

SALUT, ÒPTIQUES
Centre Auditiu del
Solsonès: 50% de dte.
en el teu segon audiòfon
(comprant-los alhora)
Centre Visió-Òptica
Solsona: Fins a un 50%
de dte. en ulleres de sol i
de graduat
Teràpies NatUrals
Magda: Grans
descomptes en bolsos

FERRETERIES
Ferreteria Vilbar:
Veniu a veure les nostres
gangues

Dissabte a partir
de les 9 del vespre
música itinerant
pels establiments
de la UBIC

Consulteu les bases a: www.solsonacomercial.com

