
-20% 

på hele butikken 

(Gjelder ikke Samsonite)

-30% 
på Samsonite Aeris

 -10% 
Samsonite-kofferter

Markedstand lørdag:

Sandaler fra 99,-

Vesker fra 199,-

Torsdag

-40% 
på all LEGO

Fredag

-20% 
på Fidget Spinners

Lørdag

-50% 
på alle barneklær

-20%
på alle 

varer

-50%på alt fra Giovani 

-50%på alt fra Ane Mone 

150,-for herrebukser Uansett førpris!
Markedstand kun lørdag:-20% på alt i butikken + en mengde gode tilbud i butikken (ikke Jean Paul)

-50%på alle • sengesett • lystette gardiner • solskjerming (alle med få unntak)
Lørdag:Handle for 500,- få -30% 

Handle for 1000,- få -50% (Rabatt på hele kjøpet, gjelder ordinære varer)

Salgsstart  
Opptil 

-70%
på mengder av varer i hele butikken 

3 for 2
på alt undertøy, sokker og nattøy 

-50%
på brettspill

&
alle reiseartikler 

(med unntak av kart, 
reiseguider og 

Beckmann-kofferter)

-40%  • alle lamper• alle tepper og løpere• alle puter (Gjelder ikke puter fra Designers Guild)

-30% på alle interiørvarer: Rammer, fat, statuer, lykter, vaser osv.

-50%
på diverse varer 

-25%
på alle jeans

Superweekend!

-50%
på hele 

butikken

Gjelder ikke synstest og linser 

Torsdag

-25% 
på undertøy

Fredag

-25% 
på bluser og

yttertøy

Lørdag

-25% 
på alle kjoler

Markedstand lørdag:
Masse flott badetøy før 

opptil 1198,- nå 198,-

I N S P I R E R E N D E  O G  A N N E R L E D E S

8.–10. juniTorsdag–lørdag

Program

Stort utemarked lørdag 10. juni 10-17!

åpner fredag!

Utendørsmarked lørdag Kl. 10–17 

 Stort utendørsmarked på torget utenfor 

Samson med tilbud opptil –70%. I tillegg 

blir det grilling, musikk, smaksprøver og  

demonstrasjoner.
MENY griller og deler ut smaksprøver

 Barneaktiviteter lørdag
Kl. 11-15  Sitt på med Totto toget

Kl. 12-14 Ponni-ridning
Kl. 12-16 Ansiktsmaling

Lørdag 10. juni: Alle ordinære varer -25%

Asics Gel-Zone 4 (Herre/Dame) 399,-
Adidas SN SS Tee (Dame) 149,-
Nike Dry Miller V-Neck (Dame) 149,-

Alt av Trixievarer -20% (5% ekstra med RykkinnApp)
Fortønner PetLife 4 og 12 kg -35%
Iams våtfor til katt 3 for 2

All make-up fra L’Òreal Paris -30%
Utvalgte solkremer 99,-

Fountain of Yuoth kokosvann 2 for 79,-
Coffee Slender 200 g. Spar 70,- 299,- 

Gratis innmelding kun 349,- /pr. mnd. Ingen binding. 

Dame: Mengde varer Nå -30% til -50% 
Herre: Div. sko Nå 1/2 pris
Barn: Mengde varer Nå 1/2 pris

Handle for over 600,- og få -30% på kjøpet.
Gjelder varer til full pris. Gjelder ikke dundyner og dunputer, 
allerede nedsatte varer, spesialbestillinger og sømtjenester.

Handle for 400,- få rabatt på -100,-
Sommersalg –50 til -70%.

Alle varer -25% (gjelder ikke Jean Paul)  

+5% ekstra til Medlemer

Shiseido Pureness -25% 
Mengder av Bestselgende dufter 
og Stimulash fusion (vippeserum)

-30% 

Nyhet! Gode tilbud 
på Clarins

En valgfri vare -25%

Badehåndklær og lysslynger -50%

UV-drakter til barn -30%

Pelargonia Dronning Ingrid før 120,- 70,-

Pizza slice / hamburger 29,- 
Både på fredag og lørdag (utendørs)

Utvalgte klokker -30% til -60%

38
butikker

Gratis P
Ute på lørdag: 
Stand med makeup-bord!
Youngblood-serien -25%Lørdag:

Softis 

15,-

Helt rå på kylling!

-30%

Markedsdager

Nyhet!

-30%
på hele butikken
fredag og lørdag!



30%

AVSLAG

Fra Kyllinggården og Jacobs Utvalgte

stort utvalg 
fersk kylling

30%

AVSLAG

Fra Kyllinggården og Jacobs Utvalgte

stort utvalg 
fersk kylling

FERSK
KYLLING

-30%

Meny Rykkinn 
ønsker deg 

velkommen til 
grillshow

lørdag 10. juni

Fra Kyllinggården 
og Jacobs Utvalgte

Tilbud under Markedsdager
på Rykkinn Senter

Tlf.67170800
Munins vei 1 Rykkinn.

Pizzaslice
eller

hamburger, 
100g

KR. 29,-

Spise her eller Take-away.

8.-10. juni




