BORÅS

ULRICEHAMN
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LÄNGST FRAM I HÄFTET!

LADDAT MED ERBJUDANDEN INOM
SHOPPING OCH NÖJE FÖR HELA FAMILJEN!
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BORÅS

7H trafikskola - 50:- rabatt på handledarkurs, 250:- rabatt på
mopedutbildning
Akademibokhandeln - 20% på valfri vara
Albrekts Guld - 20% på alla silversmycken i butik
Albrekts Guld Outlet - 20% på allt i butiken, 50% på outlet
Beijer Bygg - 20% på ordinarie lagersortiment
Berglunds Service - 50% på polertvätt
Bik Bok - 20% på hela sortimentet vid ett köptillfälle
BlomsterDesign - 20% på hela sortimentet
Borås Simarena - 2 för 1 på entré
Borås Tidning - 199:- för en helgprenumeration i 3 månader
Café Orion - 2 för 1 på kaffe/te/dricka och bulle
Café Tant Grön - 15% på hela sortimentet
Cellfix - 15% på alla reparationer utan skyddsglas
Cubus - 20% på ett helt köp
Cut & Style - Trådning 200:-, 20% på valfri produkt
Dalsjöbadet - 2 för 1 på entré
Dalsjöfors Trädgård - 20% på hela sortimentet
Deli - 20% på hela sortimentet
Dressmann Borås City - 100:- rabatt vid köp för minst 500:Dressmann Knalleland - 100:- rabatt vid köp för minst 500:Eat Café & Restaurang - Kom 2 betala för 1, Buffé för 99:- per
person
Elon - 200:- rabatt vid köp över 1000:-, 100:- rabatt vid köp över
500:-, 50:- rabatt vid köp över 250:Färgbolaget - 25% på LADY inomhusfärg, 25% på tapeter
Flügger Färg - 25% på Flügger färg-produkter & Fiona Wall Design tapeter, 10% på övriga tapeter och verktyg
Gånghesters Bilservice/Gulf - 50% på biltvätt
Genki - Testa oss en hel månad för 99:Glasögonmäster - 15% på kompletta glasögon, 15% på solglasögon
Glitter - 25% på ett helt köp
Hemköp - 50:- rabatt vid köp över 500:Henrikssons Cykel - 500:- rabatt på valfri cykel, 25% på arbetskostnaden i verkstaden
Ica Maxi - 10% på sortimentet
ICA Nära Dalköp - 50:- rabatt vid köp över 300:JC - 200:- rabatt när du handlar för 1000:-, 300:- rabatt när du
handlar för 1500:JOY - 20% på hela sortimentet
Knallens Pizzeria & Kebab - 30:- rabatt på valfri familjepizza,
20% på notan
Knallens Pizzeria Norrmalm - 30:- rabatt på valfri familjepizza,
20% på notan
Konsum Dalsjöfors - 10% på ett köp
Le & Landa - 20% på valfritt damplagg, 20% på valfritt herrplagg

Maritas - 20% på valfri behandling
Mekonomen - 20% vid ett köp
Mio Möbler - Handla för 500:- och få 250:- i rabatt
Nille - 20% på ett köp
Nordic Wellness - 1 veckas fri provträning, 20% rabatt på valfritt
årskort, Sola 10 ggr för 199:OKQ8 - 50% på hyra av GDS-hall, 50% på gasol (påfyllning och
nyköp), 50% på släphyra, 4 st. bullar för 20:-, 20:- för korv &
pommes
Olivett - 20% på hela sortimentet
Pizzeria Colosseum - Köp 3 pizzor betala för 2
Pizzeria Roma - 10% på valfri pizza, 5% på dagens lunch och
husmanskost
Rabalder - 20% rabatt på ett valfritt plagg
Raw Food Café - Välj fritt från vår buffé, inkl. kaffe eller te för
109:-, Vid avhämtning bjuder vi på den billigaste matlådan
Renässans Kök & Restaurang - 2 för 1 på varmrätt
Resia - 200:- rabatt per bokning överstigande 5000:Restaurang Oliven - Vid köp av huvudrätt bjuder vi på dessert
Sandaredsbadet - 2 för 1 på entré
Sapori - 2 för 1 på take away, 2 för 1 mån-sön från 16.00
Shell/7-Eleven - 50% på hyrsläp
Sportson - 10% på allt i butiken
Stadium - 20% på en valfri vara
Stena Line - Res 2 betala för 1 till Danmark
Subway - 150:- för två valfria 30 cm submeny, 100:- för två
valfria 15 cm submeny
Sunwell Studios - Vid köp av solkort får du ett par solskyddsglasögon
Tonys Restaurang - 20% på notan
Wayne’s Coffee - 15% på hela sortimentet

ULRICEHAMN

Bar Prego - 2 för 1 på take away pizza
Din Deli - 20% rabatt vid köp av minst 5 Tapas To Go
Dressmann - 100:- rabatt vid köp för minst 500:Gunnars Konditori - 2 för 1 på fika
Günthers - 2 för 1 på valfri dryck och bulle
Ica Kvantum Tornet - 5% på sortimentet
Lindas Träningscenter - 389:- för 1 månads provträning utan
bindningstid, 20% på årskort
Nille - 20% på ett köp
peraxel HON & HAN - 15% på valfri vara
Pizzeria Jamaica - 20% rabatt på notan
Sibylla/Tullen - Stopp - 60:- för Sibylla Meal, 70:- för Super Meal
Team Sportia - 10% på cyklar och motion, 15% på övrigt sortiment
Ulricehamns Tidning - 3 gratis införanden av samma annons
under kategorin prylar säljes/köpes
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