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SHOPPING OCH NÖJE FÖR HELA FAMILJEN!
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100:–

VISBY

AB Visby Hälsokost (Cikoria) - 10% på hela sortimentet
Apoteket - 20% på hela sortimentet
AVIS Biluthyrning - Hyr bil med 10% rabatt vid ett tillfälle
Bik Bok - 20% på hela sortimentet vid ett köptillfälle
Björkmans Bilskola - Få en extra körlektion vid köp av utvalt paket
BR Leksaker - 20% på valfri vara
Carlings - 20% på valfri vara
Coop Forum - 15% på ett helt köp
Cubus - 20% på hela klädsortimentet
Dahrve Trav & Ridsport - 100:- rabatt när du handlar för minst 500:Dressmann - 20% på hela sortimentet
Ekströms kläder - 15% på hela sortiment
Friendhs - 10% på valfri vara
Hemmakväll - 2 för 1 på hyrfilm, 15% på lösviktsgodis
ICA Maxi - 10% på hela sortimentet
ICA Supermarket Atterdags - 10% på hela sortimentet
Indiska - 20% på ett köp
Klockia - 20% på klockor & smycken
Kotteland - 10% på entré, 20% rabatt på matnotan
Kronans Apotek - 20% på hela sortimentet
Löfqvist Cykel & Motor - 10% på cyklar, 15% på tillbehör
Mekonomen - 15% rabatt vid första köpet, 20% rabatt vid andra köpet
MQ - 20% vid köp för minst 800:Ninas Blommor - 10% på sortimenet vid köp för över 100:-, 20% på sortimentet vid köp för över 200:-, 30% på sortimentet vid köp för över 300:OKQ8 - 100:- rabatt på X-Shine, 100.- rabatt på släphyra, 50% i vår tvätta/meka själv hall
Picco Barn & Mammakläder - 20% på valfri vara
Selma City Spa Wisby - Gå 2 för 1 på SPA
Soft - 50:- rabatt på behandling, 50% rabatt på valfri Schwarzkopfprodukt i samband med behandling
Stadium - 20% på valfri vara
Street Society - 30% på valfritt plagg
Team Sportia - 20% på alla kläder och skor, 20% på cykeltillbehör
Tells Optik - 400:- rabatt på bågen vid köp av kompletta glasögon, 15% på valfria solglasögon
The Body Shop - 20% på valfri vara gäller två gånger, Ögonbrynsplockning 50:Tyglagret Wisby - 150 kr rabatt vid sömnad av gardin/duk, Köp 5 betala för 4 garnnystan
Uncle Joe’s - 10% rabatt för en timmes bowling på en bana, 20% på a la carte menyn
Wisby Färgcenter - 20% på färg från Teknos och tapeter, 20% på kakel, klinker och heltäckningsmattor från Golvabia
Wisby Ost - 20% på hela sortimentet
Wisby Ur & Guld - 20% på armbandsur, 10% på guld & silversmycken

GOTLAND

Bad & Värme Slite - 15% på valfri badrumsmöbel i vårat sortiment, 20% på allt i butiken
Elkedjan SliteEl - 50% på 1 st SodaStream kolsyrepatron, 20% på 1 st valfri belysningsarmatur
ICA Nära Slite - 10% på hela sortimentet
Jasmines Floristik - 25% rabatt på valfri produkt från Mary Kay
Tofta Möbel - 20% på valfri lampa, 20% på valfri matta, 300:- rabatt vid köp för 3000:-

CAFÉ / RESTAURANG

Brödboden Södertorg - 20% på hela sortimentet
Brooklyn Burgers Bar - 15% på hela notan
Fiket Österport - 20% på fika
Gotlands Sushi Bar - 15% på Take Away
Gutegrillen - Köp 2 mål, betala för 1, 20% på ett helt köp
Joda Bar & Kök - Köp 2 rätter från dagsmenyn och få den billigaste för halva priset
Kitchen & Table - Vi bjuder på dessert efter 2-rätters meny
Konditori Norrgatt - 20% på hela sortimentet
Lilla elefanten - 15% på avhämtning, 2 för 1 på lunchmenyn, 2 för 1 på a la cartemenyn
McDonald’s - Köp en Big Mac & Co och få en Big Mac utan extra kostnad, Köp 2 valfria värdemenyer från 52:- och få ett Happy Meal
utan extra kostnad, Köp en valfri meny från 52:- och få en cheeseburgare utan extra kostnad
Pastavagnen - Köp 2 betala för 1, En valfri pasta för 29:Score Bar & Restaurant - Vid köp av huvudrätt bjuds du på en dessert
Sibylla - Köp 2 Super Meal för 120:-, Få valfritt tillbehör vid köp av Super Cheese Bacon Meal
Subway - Köp en valfri meny och få en 15 cm sub på köpet 10:- för kaffe och cookie
Sunes Elefant - 15% på Take Away
Vibble Pizzeria - 20% på valfri pizza
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