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TROLLHÄTTAN

AD Bildelar - 20% på hela sortimentet
Akademibokhandeln - 20% på ett köp
Apoteket Svanen - 20% på hela sortimentet vid ett köptillfälle
Arena Älvhögsborg - 20% rabatt på valfritt medlemskap, Bad, gå 2 betala för
1, 1 gratis träning, bad och relax
Beijer Byggmaterial - 10% på ordinarie lagersortiment
Bellis Blommor - 20% på hela sortimentet
Best Western Hotel - - Ät 2 och betala för 1 på Tinas frukostbuffé
Buddy’s Food Bowling & Bar - 100:- per bana och timma, Söndagsbrunch
129:-/person
Colorama - 20% på färg, tapet och tillbehör, 10% på kakel, klinker, fix och fog
Downtown - 30% på valfritt köp i vårt café och återbruksboutique
Dressmann - 100:- vid köp över 500:Eje’s Golv Flügger Färg - 50% på en valfi vara, 20% på en valfri vara
Elkedjan Storgatans Elektriska - 50% på dammsugarpåsar, 20% på lampor
och armaturer, Fri hemleverans vid köp av valfri vitvara
FaceStudio - 15% på valfri behandling Botox/Fillers 1ml
Hemmakväll - 2 för 1 på hyrfilm, 15% på godis
ICA Supermarket Matmor Oden - 10% på hela sortimentet
ICA Supermarket Sylte Center - 10% på hela sortimentet
inspirera unika hem - 20% på valfri vara
Kungsportens Trafikskola - 20% på teoriavgift för bil och MC
Lilla Edets Tennisklubb - Halva priset på 1 timmes banhyra, halva priset på
en privatlektion
Lilla Lyckliga Gatan - 10 % på helt köp, 20 % på helt köp
Nollvision Trafikskola - 10 körlektioner för 4000:Nordins - 15% på hela sortimentet
Nordsjö Idé & Design Färgkompaniet - 20% på tapeter och tillbehör, 20% på
färg och tillbehör, 20% på kakel och klinker
OKQ8 - 25% på släpvagnshyra, 50:- rabatt på X-shine
O’Learys - 15% på notan
Optiker Liljelood - 50% på märkesbågar eller köp 2 betala för 1 på glasögon,
Gratis synundersökning vid köp av glasögon
Pasión Tapas & Cocktails - 15% på notan för 2 personer
Ritz Konditori - 20% på matbröd
Ritz Teatercafé - 2 för 1 på fika
Scandic Swania - 75:- för hotellfrukost
Se Optik - 15% på kompletta glasögon
Shell / 7-Eleven - 50% på X-large tvätt
Sibylla - 20% på valfri meny
Subway - 25% på valfri meny, 10:- för kaffe och cookie
Trollhättans Badminton Center, Innovatumhallen - 50% på banhyra
Trollhättans Sy-Butik - 10% på ett helt köp, 20% på ett helt köp
Wäxthuset i Lilla Edet - 20% på hela sortimentet

ÖVERBY

Accent - 20% på Accents egna varumärken
Albrekts Guld - 20% på ett köp
Apoteket Svanen - 20% på hela sortimentet vid ett köptillfälle
Bik Bok - 20% på hela sortimentet vid ett köptillfälle
Coop Forum - 10% på hela sortimentet
Coop Forum Bolist - 20% rabatt på all färg från Nordsjö
Cubus - 20% på ett helt köp
Din Sko - 20% på ett par skor
Dressmann - 30% på ett köp
Eat Café & Restaurang - Kom 2 betala för 1, Buffé för 99:- per person
Ecco - 15% på ett par skor
I Love Frozen Yogurt - 20% på notan
Indiska - 20% på ett köp
JOY - 20% på hela sortimentet
Kronans Apotek - 20% på hela sortimentet vid ett köp
McDonald’s - Köp 2 Big Mac & Co betala för 1
Nille - 20% på ett köp
Nilson Shoes - 15% på ett par skor
Polarn O. Pyret - 100:- rabatt vid köp över 500:-, 200:- rabatt vid köp över
1000:Salong Hype - 20% på en klippning, 20% på en vara
Smarteyes - 200:- rabatt på ett par valfria slipade glasögon, Gratis synundersökning
Sportson - 10% på cyklar, 15% på cykeltillbehör, 15% på verkstadskostnaden
Stadium - 20% på en valfri vara
Teddys Lekland - 30% på entré, 50% på entré
The Body Shop - 20 % på hela sortimentet

VÄNERSBORG

Akademibokhandeln - 20% på ett köp
Apoteket Tranan - 20% på valfri vara
Best Western Arena Hotell - Ät 2 och betala för 1 på Tinas frukostbuffé
Café Sessan - 65:- för dagens lunch, En gratis bryggkaffe eller te vid köp av fika
Corner - 100:- rabatt vid köp för mer än 500:Dermasalongen - 15% på behandling, 10% på produkter
Djurens Värld - 10% på första köpet, 20% på andra köpet, Gratis kloklippning
Dressmann - 100:- rabatt vid köp över 500:Flügger Färg - 30% på ett köp, 25% på tapeter från Fiona
Frendo - Vi bjuder på en kopp kaffe, 30% rabatt på handtvätt/recond av din
bil, 30% rabatt vid hyra av släp
Hemköp City - 10% på hela sortimentet vid köp över 500:Hemmakväll - 2 för 1 på hyrfilm, 15% på lösgodis
ICA Älgen Supermarket - 10% på hela sortimentet
ICA Supermarket Färgelanda - 5% på hela sortimentet
Interflora Fresh - 20% på en valfri vara
Lilla Gabberåben - 20% på valfri leksak, 20% på valfritt klädesplagg
Malmströms Guld - 10% på valfritt smycke vid köp över 500:-, 10% på valfri
klocka vid köp över 500:-, 50% på ett batteribyte
Mekonomen Bilverkstad - 15% på valfri service, 15% på reservdelar vid valfri
reparation
Nya Skor - 15% på valfri vara
OKQ8 - 20% på lösgodis, 40:- för färdigblandad spolarvätska 4 liter, 25:- för
valfri hyrfilm
Optiker Liljelood - 50% på märkesbågar eller köp 2 betala för 1 på glasögon,
Gratis synundersökning vid köp av glasögon
Quality Hotel - - Ät 2 betala för 1 alla fredagar och lördagar
Relaxx Floating - 100:- rabatt på Automatisk Soldusch, 100:- rabatt på
ansiktsbehandling, 100:- rabatt på djupgående massage, 150:- rabatt på
Floating, Köp 3 behandlingar, betala för 2
Rimini Pizza & Grill - 20% på notan
Salong Trebello - 15% på valfri behandling, 15% på produkter
Salong Wikström & Norrman - 20% på en valfri vara i samband med klipp
eller behandling, 30% på en valfri vara i samband med klipp eller behandling
Scooz Väsk & Skomode - 15% på valfri vara
Vargöns Trafikskola - 20% på teoriavgift för bil och mc
Vargöns Zoo - 20% på valfri vara
Wahlströms blommor - 15% på valfri vara, 20% på valfri vara
Yngves Dialect - 15% rabatt på dataservice och reservdelar, 15% rabatt på
installation av hemmanätverk
Zalza / Passion 4 Fashion - 30% på ett valfritt plagg

TORP

2 Fröknar - 20% på valfri vara
Apoteket Måsen - 20% på ett helt köp
Bik Bok - 20% på hela sortimentet vid ett köptillfälle
Coop Forum - 10% på hela sortimentet
Coop Kök & Café - Ät 2 betala för 1
Cubus - 20% på ett helt köp
Dressmann - 100:- rabatt vid köp för minst 400:Dressmann XL - 100:- rabatt vid köp för minst 400:Eurosko - 20% rabatt vid köp av 2 par skor.
Flügger Färg - 20% på färg, 20% på tapeter från Fiona Wall Design, 10% på
verktyg 10% på beställningstapeter
Inet - 100:- rabatt när du handlar varor för minst 500:JC - 200:- rabatt när du handlar för 1000:-, 300:- rabatt när du handlar för 1500:JOY - 20% på hela sortimentet
Kahls The & Kaffehandel - 2 för 1 på valfri Take Away, Köp 5 hg the, betala
för 4, 5% rabatt på ett helt köp
McDonald’s - Köp 2 Big Mac & Co betala för 1
MY WOK - 20% på valfritt meal
Nille - 20% på ett köp
Olles Leksaker - 10% på helt köp
Optik & Hälsa - Ögonhälsoundersökning 595:-, 1:- för synundersökning, 30%
på alla märkesbågar
SängSpecialisten - 20% på en valfri vara i vårt mjukvarusortiment (ej bäddmadrass), 1000:- rabatt vid köp av säng
Stadium - 20% på en valfri vara
Subway - Köp en valfri meny och få en 15 cm sub på köpet 10:- för kaffe och
cookie
The Body Shop - 20% på valfri vara
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