
DIN MOBILKOD FINNS  
LÄNGST FRAM I HÄFTET!

gäller t.o.m. 2018-03-14 

100:–

LADDAT MED ERBJUDANDEN INOM  
SHOPPING OCH NÖJE FÖR HELA FAMILJEN!

NORRKÖPING
SÖDERKÖPING



NORRKÖPING
Albrekts Guld - 20% på valfri vara  
Apotek Hjärtat - Köp två valfria produkter och få 25% rabatt  
Basses trafikskola - Introduktionsutbildning/Handledarkurs 2 för 1  
Beijer Bygg - 10% på ordinarie lagersortiment  
Bik Bok - 20% på hela sortimentet  
Bodyline dam- och herrunderkläder - 15% på hela sortimentet, 15% på 
en valfri vara, 10% på en valfri vara 
Crispin - 100:- rabatt vid köp över 500:-, 200:- rabatt vid köp över 1000:-  
Cubus - 20% på ett köp  
Dressmann - 25% på ett helt köp  
Ecco - 15% på hela sortimentet vid köp över 1000:-  
Elektrokyl ELON - 100:– rabatt på all belysning, 100:– rabatt vid köp av 
kaffebryggare, 100:– rabatt vid köp av stekpanna 
Flower blommor & design - 20 % på växter och snittblommor  
Glitter - 25% på ett helt köp 3 för 2  
Gredelin konstnärshandel - 15% på ett köp  
Husqvarna Tyger och Symaskiner - 15% på ett köp  
ICA Nära Strömmen - 10% på hela sortimentet  
ICA Supermarket Smedby - 10% på hela sortimentet när du handlar för 
minst 350:-, Fri frakt i Ica Smedbys nätbutik  
Indiska - 20% på ett köp  
Jack & Jones - 20% på ett köp  
Johnells - 300:- rabatt vid köp över 2000:-  
JOY - 20% på hela sortimentet  
Korg & Möbler - Köp 2 varor och få den billigaste på köpet  
Life Galleria Domino - 15% rabatt på ett helt köp  
Make Up Store - 20% på ett helt köp vid köp över 500:-  
MK Skönhet & Laser - 20% på valfri behandling, 20% på en valfri produkt  
Modeklipparna & MK Shop - 20% på klippning, 20% på hårvårdsprodukter  
Nille - 20% på ett köp    
OKQ8 - 100:- rabatt på X-Shine, 2 för 1 på kaffe & bulle  
OKQ8 - 100:- rabatt på X-Shine, 2 för 1 på kaffe & bulle  
Optiker Persson - 10% på hela sortimentet
PeGes Nordsjö Idé & Design - 20% på Nordsjö färg, 15% på lagerförda 
tapeter, 10% på alla beställningstapeter 
Polarn O. Pyret - 100:- rabatt vid köp över 500:-  
Shell / 7-eleven - 50% på Large eller X-Large tvätt  
Skin & Beauty - 20% på valfri ansiktsbehandling vardagar kl. 10-14, 
20% på en valfri vara, 10% på apparaturbehandling 
Stadium - 20% på valfri vara  
Team Sportia - 20 % på ett helt köp  
The Bearded Lady - 20 % på valfri behandling, 20 % på valfri behandling, 
20 % på valfri produkt  
Twilfit - 20% på valfri vara  
Ur o Penn - 25% på Axcent-klockorna  
Väskmakar’n - 20% på hela ditt köp, 10% på resväskor
Ögonlasern - Kostnadsfri undersökning    

MIRUM GALLERIA
Albrekts Guld - 20% på valfri vara   
Cubus - 20% på ett köp   
Dressmann - 25% på ett helt köp   
Haga Hem - 15% på ett helt köp   
Ica Kvantum - 10% på hela sortimentet   
Life - 15% på ett helt köp   
Nille - 20% på ett köp   
Panduro - Handla för minst 300 kronor och få 20 procent på köpet gäller 
3 gånger
Ur o Penn - 25% på Axcent-klockorna   

INGELSTA
Blomsterlandet - 20% rabatt  
Cubus - 20% på ett köp  
Djurmagaszinet - 20 % på valfri vara  
Dressmann - 25% på ett helt köp  
Eurosko - Köp 3 betala för 2  
Flügger Färg - 20% på färg, 20% på lagertapet, 10% på verktyg, 10% på 
best. tapet 
Glitter - 25% på ett helt köp, 3 för 2  
Hööks - 15% på hela sortimentet  
ICA Maxi Stormarknad - 50:- rabatt vid köp över 500:- gäller 2 gånger  
Life - 15% rabatt på ett helt köp  
Mio - 100:- i rabatt vid köp över 300:-  
Plantagen - 50% på en valfri kruka  
Polarn O. Pyret - 100:- rabatt vid köp över 500:-  
Stadium - 20% på en valfri vara  
Teknikmagasinet - 20 % på hörlurar med märket iEar  

SÖDERKÖPING
Akleja trend & blomsterdesign - 20% på hela sortimentet  
Bettifix - 20% på en vara  
Butik Trolltyg - 30% på valfritt plagg, Gå två st. på fiskspa för 100:-  
Carlson’s - 20% på valfri vara  
Circle K - Tvättrabatt 50:-, 25% rabatt vid släphyra  
Galleri Hassel - 15% på konst, 15% på inramning, 15% på konstnärsmaterial 
Guldmakeriet - 10% på omarbetningar och nytillverkning, 15% på valfri 
vara  
Hund och kattshopen - 50:- rabatt på valfritt foder, 3 för 2 på valfritt 
hund- och kattgodis
ICA Supermarket Söderköping - 10% på hela sortimentet  
Lekdax - 20% på valfri vara, 15% på hela sortimentet  
Salong Antoinette Eftr. Maud Frejd - 25% på klippning  
Söderköpings Bokhandel & Antikvariat - 15% på ett köp  

CAFÉ / RESTAURANG
Brödernas Kafé - 10% på notan, Vid köp av fikabröd (min 39:-) bjuder vi 
på bryggkaffe  
Café Stinsen - 2 för 1 på kaffe och ostfralla   
Café Strykjärnet - 10% på allt du handlar, Vi bjuder på bryggkaffe/te vid 
köp av fika för minst 25:-  
Frasses Hamburgare - Vid köp av ett Superskrov så bjuder vi på ett 
Skrovmål, Vid köp av ett Frassemål så bjuder vi på en liten Original-
burgare, Vid köp av en valfri meny så bjuder vi på en dippsås  
Jolla Choklad & Dessert - Köp 2 Hot Chocolate Sticks för 50:-, 10% på 
valfri avsmakningsmeny, Halva priset på en valfri kaffe i serveringen eller 
att ta med  
O’Learys - 99:- på valfri hamburgare, Biopaket sön-fre 14-22 - 199:- (välj 
mellan valfri: Burgare, Sallad, Pasta + Biobiljett). 
Paradis du Liban - 15% på notan   
Pizza Hut - 2 valfria lagerpizzor till priset av 1 gäller 2 gånger   
Rickards Bar & Kök - 15% på notan   
Scandic Hotel - 50% på vår helgbrunch, 50% på vår lunchbuffé  
Stars and Stripes - 15:- rabatt på dagens lunch, 20% på notan  
Subway - Köp en valfri meny och få en 15 cm sub på köpet, 55:- för 
valfri footlong  
Wayne’s Coffee - 10% på ett köp   

031-742 55 55 | info@idrottsrabatten.se


