


Armin Bastian LOJA 0.98 piso 0

-10% em todos os serviços de cabelo.

Blue Kids LOJA 0.09 piso 0
-10% de desconto em todos os artigos.

Bodegão LOJA 1.51 piso 1

-5% de desconto no serviço ao Balcão.

Boutique dos Relógios LOJA 1.45 piso 1
-5% em todos os artigos, exceto Calvin Klein,
Swatch, Pandora, Edições Especiais, Pilhas e
Serviços.

Casa LOJA 0.73 piso 0

-10% de desconto em todos os artigos.

Chicco LOJA 0.06 piso 0

-10% em todos os artigos.

Colunex LOJA 0.117 piso 0

-10% de desconto em todos os artigos.

D’oro Joias LOJA 0.101a piso 0

5% em todos os artigos em Ouro

8% em todos os artigos exceto pilhas, consertos
e braceletes.

Descontos válidos mediante pagamento em dinheiro.

Didatic by Edicare LOJA 0.85 piso 0

-5% em livros.

Ecco LOJA 0.104 piso 0

-5% em todos os artigos.

Entre Vogais LOJA 0.44 piso 0
-10% em Marroquinaria
-10% Canetas
-10% Infantil
-10% Jogos de mesa.

Eureka Shoes LOJA 1.87 piso 1
-10% em todos os artigos.

Extreme LOJA 0.111 piso 0
-10% em artigos assinalados.

Finzi Contini LOJA 1.116 piso 1
-5% de desconto em todos os produtos.

FNAC LOJA 1.43 piso 1

Os membros IKEA FAMILY beneficiam das mesmas
condições que os Aderentes FNAC nas promoções
“Destaques fim de semana”.

GrandOptical LOJA 0.15 piso 0

-15% em todos os produtos óticos. Exames
visuais grátis para portadores do cartão e para os
seus familiares diretos.

Joshua’s Shoarma LOJA 1.01a piso 1
-10% de desconto válido para refeições de valor
igual ou superior a 6,60€.

Kiko LOJA 0.39 piso 0

-5% em todos os artigos, com exceção dos
relógios, pilhas, braceletes e consertos.

Magnolia ESPAÇO E.10 piso 0
Na compra de um artigo, pode adquirir os
seguintes com 20% de desconto, válido para 4
artigos adicionais de valor igual ou inferior ao
primeiro.

Descontos e ofertas exclusivos das lojas do MAR Shopping Matosinhos. Ofertas válidas mediante a apresentação do cartão IKEA FAMILY. 

Descontos não acumuláveis com outras campanhas, saldos, promoções, vales ou ofertas em vigor. 

Cont.

MAX LOJA 0.51 piso 0
-10% de desconto em todos os artigos.

McDonald’s LOJA 1.53 piso 1
McMenu® grande pelo preço de McMenu®
normal.

Mi Store – Xiaomi LOJA 0.100 piso 0

-5% de desconto em todos os produtos em
loja.

Midas LOJA -1.02 piso -1

Desconto de 20€ na Revisão Oficial Midas.

Mike Davis LOJA 1.13 piso 1

- 10% de desconto adicional;
- Acumulável com campanhas até 50%
Não acumulável com outros descontos
(Aniversário, ACP, Edenred, Boavista, Barclays Card).

Mister Minit LOJA 0.34 piso 0
-15% em reparação de calçado e duplicação de
chaves.

MJoias ESPAÇO E.07 piso 0

-10% em todos os produtos.

MultiOpticas LOJA 0.99 piso 0

-15% na compra de qualquer produto ótico.
Desconto acumulável com outras campanhas
em vigor, exceto com o conceito “Preços Leves”
e “Melhor Oferta”. Desconto extensível aos
familiares diretos dos portadores do cartão.

Norsec LOJA 0.21 piso 0

-10% em todos os serviços de lavandaria.



Descontos e ofertas exclusivos das lojas do MAR Shopping Matosinhos. Ofertas válidas mediante a apresentação do cartão IKEA FAMILY. 

Descontos não acumuláveis com outras campanhas, saldos, promoções, vales ou ofertas em vigor. 

O Boticário LOJA 0.37 piso 0

-10% de desconto em todos os artigos exceto
vales BotiAPPy.

Oro Vivo LOJA 0.94 piso 0

-8% em todos os artigos exceto pilhas,
braceletes e consertos.

Partimpim LOJA 0.25 piso 0

-10% no enchimento de balões com hélio.

Perfumes & Companhia LOJA 0.95 piso 0
Leve 3 pague 2 (*) na marca exclusiva de
maquilhagem Make-up Factory.
(*) oferta do produto de menor valor.

Petlandia LOJA 0.18 piso 0

-10% em todos os artigos. Não aplicável a
animais.

Phone House LOJA 0.107 piso 0

-15% em acessórios exceto em produtos
Wearables.

Quiosque do Mar LOJA 1.05 piso 1

-10% em todos os artigos gifts.

Quiosque Segafredo LOJA 0.42 piso 0
-5% de desconto em todos os produtos.

Ris8tto LOJA 1.02 piso 1

-5% em todos os menus e oferta do café.

Salsa LOJA 1.97 piso 1
- 5% num artigo de nova coleção.
Oferta válida mediante registo como cliente
SalsaStar.

Science4you ESPAÇO E.15b piso 0

20% de desconto em brinquedos Science4you,
exceto linha Tech;

10% de desconto em brinquedos linha Tech.

Sephora LOJA 1.89 piso 1

compre 3 pague 2 (*) na marca Sephora.

(*) oferta do produto de menor valor.

Serra da Estrela LOJA 1.56 piso 1

-10% desconto para refeições de valor igual ou
superior a 6,90€ (serviço ao balcão).

Starwash LOJA -1.01 piso -1

Oferta da cera na lavagem.

Stone by Stone LOJA 1.74 piso 1

-10% em todos os artigos.

Sunglass Hut LOJA 0.54 piso 0

-10% não acumulável com outras promoções e
campanhas em artigos de valor igual ou
superior a 120€.

Triumph LOJA 0.92 piso 0

-5% em todos os artigos.

Urban Project LOJA 0.62 piso 0
-10% em todos os artigos.

Wafflemania LOJA 1.105 piso 1

-5% em todos os produtos.

Wiñk LOJA 0.20 piso 0

-10% em threading de sobrancelha sem
qualquer restrição de dia e hora.


