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HELSINGBORG
Babyproffsen - Vid köp över 7500:- erhåller du ett presentkort på 750:- att handla andra saker för   
Bogart’s - 2 för 1 på hyrfilm, 20% på lösgodis  
Burger King - Vid köp av ett WHOPPER Meal så bjuder vi på en WHOPPER burgare   
Cafe Soft - Köp 2 kaffe betala för 1 gäller 3 gånger
CC Höganäs - 25% på klinkers- & kakelsortimentet, 20% på badrumsmöbler  
Château Forêt - 10% på notan   
Circle K Helsingborg - 50% på premium plus tvätt, 25% på släphyra, 15% på hyrbilar 
Circle K Ängelholmsvägen - 50% på Premium Plus tvätt, 25% på släphyra, 15% på hyrbilar  
Circle K Ättekulla - 50% på Premium Plus tvätt, 25% på släphyra 
City Gross - 10% på ett helt köp   
Colorama Berga - 20% på lagerförd färg & inredning, 10% på beställningstapeter  
Cykeldoktorn - 20% på hjälmar, 10% på cyklar, 50% på ett par cykelhandskar som finns i lager  
Djurkompaniet - 20% på hela sortimentet   
Ebbas Fik - 20% på valfri 200 grams hamburgare   
EL punkten - 15% på hela sortimentet vid köp över 500:-   
Elon/Kapitalvarucenter - 50% vid köp av 2 paket dammsugarpåsar, 15% på hela sortimentet  
Eriks Fönsterputs - Prova utvändig fönsterputsning för 143 kronor efter RUT-avdrag   
Filborna Arena - 50% på entrépriset till badet   
Flash - 20% på valfri vara, 10% på valfri vara  
Fot & Sko Specialisten - 2 för 1 på fot- & gånganalys, 10% på valfritt skoinlägg   
Färg & Tapet - 20% på alla lagervaror, 10% på beställningstapeter  
Garageportexperten - 2000:- rabatt på valfritt portpaket, 2000:- rabatt på ytterdörrar  
Good Morning+ Helsingborg - 2 för 1 på frukostbuffé, 2 för 1 på dagens lunch  
Haket Kök & Bar - 15% på notan
Helsingborgs IF - Gå två betala för en, 15% rabatt på valfri souvenir, En valfri halsduk för 120:-   
Hemköp Rydebäck - 10% när du handlar för minst 250:-
Hälsokraft - 15% på hela sortimentet   
Hörnan i Laholm - 20% rabatt på webben  
ICA Kvantum Helsingborg - 10% på sortimentet
ICA Supermarket Gustavslund - 10% på sortimentet  
ICA Supermarket Mariastaden - 10% på sortimentet  
JOY - 20% på hela sortimentet   
Laserdome - 40:- rabatt vid köp av 2 laserspel   
Lekia - 10% på första köpet, 15% på andra köpet  
Mezo - 15% på notan   
Min Cykel - 10% på valfri cykel, 15% på tillbehör  
Mint Fashion - 15% på hela sortimentet, 20% på hela sortimentet  
Nille - 20% på ett köp   
Nordic Wellness - En veckas fri provträning, 20% rabatt på valfritt årskort, 50% rabatt på solkort 10 ggr  
Nova Karisma - 20% på valfri behandling   
OKQ8 - 50% på X-Shine   
Old Times - 15% på notan   
Olympia Bowling - Bowla 2 timmar betala för 1   
Olympiahallen - 50% på en timmes banhyra vid ett tillfälle för tennis eller badminton   
OV Helsingborg - Gå 2 betala för 1 på herr- eller dammatch   
Padel Crew - 20% på ett speltillfälle för dig och 1-3 medspelare, 10% i shoppen   
Pizzeria Bella - Köp 3 pizzor betala för 2   
Pizzeria Dalhem - Köp 4 rätter betala för 3, Köp 3 rätter betala för 2, 15% på notan  
Polarn O. Pyret - 100:- vid köp över 500:-   
Preem - 50% rabatt på vår Premium tvätt, 50% rabatt vid släphyra  
Restaurang Kavalleristen - 15% på dagens lunch   
Restaurang SMAK Lunch & Catering - 10% på valfri julcatering, 10% på valfri catering, 10% i vår food truck
Salong Inspire - Klippning 340:-, 15% på klipp & sling/färg  
Scandlines - 2 för 1 på personbiljett t/r mellan Helsingborg & Helsingör.   
SKIP Kitchen & Bar - 20% på notan   
Smarteyes - Gratis synundersökning vid köp av slipade glasögon   
Stadium - 20% på en valfri vara   
Stena Line - Dagstur 2 för 1 mellan Trelleborg och Sassnitz   
Studio Aktiverum - Prova 1 månad för 1/2 priset, 15% på valfri ansiktskur  
Subway - Köp en valfri meny och få en 15 cm sub på köpet   
T.I.D.H - 20% på klippning, 10% på klippning och färgning/slingning  
The Body Shop - 20% på ett helt köp, Boka en kostnadsfri makeup värde 150 kr, Ögonbrynsplock 50:-  
Tvätt 2000 - 15% på kemtvätt, 15% på mattvätt, 10% på övrigt  
Twilfit - 20% på ett helt köp vid köp av minst 2 varor ur Twilfits egna sortiment   
Vacker på Råå - 475:- för 60 min. klassisk ansiktsbehandling. 250:- för färgning av fransar & bryn inkl. plockning  
Viktory Sportsbar - 25% på all mat   
Wayne’s Coffee Järnvägsgatan - 20% på hela sortimentet 
Wayne’s Coffee Rådhustorget - 20% på hela sortimentet

VÄLA
Akademibokhandeln - 10% på en valfri vara   
Albrekts Guld - 25% på valfritt silversmycke   
Arti.Zen - 20% på hela sortimentet   
Bik Bok - 20% på hela sortimentet vid ett köptillfälle   
Burger King - Vid köp av ett WHOPPER Meal så bjuder vi på en WHOPPER burgare
Café Schiller - 2 för 1 på kaffe/te och ett wienerbröd   
Cassels - 20% på valfri vara   
Change - 40% vid köp av minst 3 varor   
Dressmann - 25% på valfri vara   
Dressmann XL - 25% på valfri vara   
Flash - 20% på valfri vara, 10% på valfri vara  
Flower Team - 20% rabatt på ett köp    
Grekiska Kolgrillsbaren - 20% på notan   
Iems - 20% på hela sortimentet   
Indiska - 20% på ett köp   
Intersport - 20% på hela sortimentet 
Jack & Jones - 20% på en valfri vara   
JOY - 20% på hela sortimentet   
Lekia - 10% på första köpet, 15% på andra köpet  
Levi’s Store - 20% på hela sortimentet vid köp över 1500:-   
Lyko - 20% på ett helt köp   
Make Up Store - 20% på hela sortimentet vid köp över 500:-   
Marty - 20% på ett köp   
Nancy’s Steakhouse - 15% på notan   
Nille - 20% på ett köp   
Optikern på Väla - 15% på alla bågar, 10% på alla solglasögon  
Piraia - 100:- vid köp för över 500:-   
Polarn O. Pyret - 100:- vid köp över 500:-   
Pölsemannen - 40:- för två röda med dubbelmos eller 20% på valfri meny   
Restaurang Blå Tuppen - 20% på notan   
Saint Tropez - 20% på hela sortimentet vid köp över 800:-   
Smarteyes - Gratis synundersökning vid köp av slipade glasögon  
Sportson - 10% på cyklar, 10% på övrigt sortiment  
Stadium - 20% på en valfri vara   
Subway - Köp en valfri meny och få en 15 cm sub på köpet   
Team Sportia - 15% på ord. pris, 5% på nedsatta varor  
Teknikmagasinet - 25% rabatt på radiostyrt
The Body Shop - 20% på ett helt köp, Boka en kostnadsfri makeup värde 150 kr, Ögonbrynsplock 50:-  
Tre Spett - 20% på notan   
Twilfit - 20% på ett helt köp vid köp av minst 2 varor ur Twilfits egna sortiment   
Vacker - 25 % på ett helt köp
Vero Moda - 30% på valfri vara
Wayne’s Coffee - 20% på hela sortimentet     
XXL - 15% på valfri vara, 10% på ett helt köp  
Yogiboost - 20% på hela köpet   

FAMILIA/ÅSTORP
Autoshopen - 50% på bronstvätten, 300:- rabatt på helrekond, 300:- rabatt på solfilm, 300:- rabatt service/reparationer 
Böcker & Blad i Hyllinge - 20% på ett helt köp   
Cassels - 20% på valfri vara 
City Gross - 10% på ett helt köp   
Djurkompaniet - 20% på hela sortimentet   
Dressmann - 25% på valfri vara   
Guldshop - 10% på en vara
ICA Kvantum Oj Åstorp - 50:- rabatt vid köp över 500:-, 75:- rabatt vid köp över 750:-        
Intersport - 20% på hela sortimentet   
Lito Hår & Skönhet - 15% på sockervaxning, 10% på galvanisk spa, Köp 3 produkter betala för 2 
Söderåsens GK - 30% rabatt på ordinarie greenfee måndag-fredag, 30% rabatt på ordinarie greenfee helgdagar 
Subway - Köp en valfri meny och få en 15 cm sub på köpet

ÄNGELHOLM
AD Butik/AD Bilverkstad - 15% rabatt vid ett köptillfälle   
Apotek Hjärtat - 20% på ett köp   
Apoteket Solrosen - 20% på valfri vara   
Blomsterlandet Ängelholm - 25% på valfri färdig bukett, 25% på valfri grön inomhusväxt  
Born Fashion - 20% på en valfri vara   
Brothers - 15% på valfri vara   
Burger King - Köp ett WHOPPER MEAL så bjuder vi på en WHOPPER   
by Caroline S. - 15% på valfritt plagg   
Circle K Ängelholm - 150:- rabatt på vår bästa premium plus tvätt, 25% på släphyra, 15% på hyrbilar  
Colorama i Ängelholm - 20% på lagerförd färg & inredning, 10% på beställningstapeter  
Dressmann - 25% på valfri vara   
Elvilito – house of fashion - 20% på en valfri vara   
Eriks Fönsterputs - Prova utvändig fönsterputsning för 143 kronor efter RUT-avdrag   
Flash - 20% på valfri vara, 10% på valfri vara  
Fri-Tid - 15% på valfri Fjällräven produkt, 10% på valfria vandringskängor  
Glass & Våffelstugan - 25% på kaffe & våffla   
Gorengs mattor golv inredning - 20% rabatt på ett köp   
ICA Supermarket - 10% på hela sortimentet   
Intersport - 20% på hela sortimentet 
Matz Skor - 15% på valfri vara   
Optiker Anderberg - 20% på glasögonbågar, 10% på solglasögon utan styrka  
Rolles Motor - Fri lånebil vid service eller 20% på Mobil olja vid service eller AC Service 895:-  
Rögle BK - Gå 2 för 1 
Sandbergs Salong - 20% på en valfri Kérastase produkt   
Simons Bar & Kök - 20% på notan   
Smarteyes - Gratis synundersökning vid köp av slipade glasögon   
Subway - Köp en valfri meny och få en 15 cm sub på köpet   
Villans Tandvård - 50% på en undersökning

HÖGANÄS
Apotek Hjärtat - 20% på ett köp   
Apoteket Flora - 20% på valfri vara   
Axel Larssons Skor - 10 % på hela sortimentet gäller 3 gånger  
Bengtssons Optik - 10% på kompletta glasögon   
Butiken på Magasin 36 - 15% på valfri vara   
Cecilias Hudvårdcenter - Vid bokning av ansiktsbehandling (60 min) får du färgning av fransar & bryn samt 
plock på köpet, 995:- för en NBE-ansiktsbehandling, 500:- för vaxning av hela ben inkl. bikinilinje  
Circle K - 50% på Briljanttvätt
City Gross - 10% på ett helt köp   
COOKSTORE.se Outlet - 20% på hela sortimentet   
Dan-Tackel Sportfiske - 20% på valfri vara   
Ecco Outlet - 10% på skor och väskor   
Elon/Elkompaniet - 50% vid köp av 2 paket dammsugarpåsar, 15% på hela sortimentet  
Eriks Fönsterputs - Prova utvändig fönsterputsning för 143 kronor efter RUT-avdrag
Flowers and Home - 15% på ett helt köp     
Gottfried - 20 % på ett köp
Gruvtorgets Parfymeri - 10% på hela sortimentet   
Guldshop - 10% på en vara   
Höganäs Bowling -  Hyr 2 banor och få 20% eller 3 banor och få 30%, 10% på hela notan vid mat och bowling
Höganäs Golfklubb - 50% rabatt på greenfee, 25% rabatt på greenfee, 10% rabatt på fullvärdigt medelemskap
ICA Kvantum - 10% på hela sortimentet vid ett köptillfälle   
ICA Nära - 50:- rabatt vid köp för 500:- gäller 3 gånger
iittala Outlet Höganäs - 15% på 1:a köpet, 20% på 2:a köpet  
J´s Hudvård - 20 % på valfri behandling, 10 % på valfri produkt  
Kitchen House - 20% på en valfri vara   
Kronans Apoteket - 20% på valfri vara   
Lekextra - 10% på första köpet, 15% på andra köpet
Låssmedjan - 15% på valfri lagerförd vara i butik     
Mardos Pizzeria - Köp 1 pizza & få 1 dricka på köpet, Köp 3 pizzor betala för 2   
Maria Grant - 20% på valfri vara   
Naturligt Vacker - Klassisk Ansiktsbehandling 650:-, Intim/Brasiliansk vaxning 390:-, Köp 3 produkter betala för 2
Nedas Hårdesign - 20% på klippning, 10% på produkter  
Nordic Wellness - En veckas fri provträning, 20% rabatt på valfritt årskort, 50% rabatt på solkort 10 ggr  
Noréns Cykel och Fritid - 15% rabatt på hjälmar, 15% på cykelväskor  
Nyhamn Data - 10% på alla bläckpatroner   
Plantagen - 10% på hela sortimentet, 15% på hela sortimentet, 20% på hela sortimentet  
ShoeMe Gold - 15% på valfri vara   
Sportware - 15% på hela sortimentet   
Tapet & Färglagret, Färgproffsen i Höganäs - 20% på hela sortimentet eller 25% på all Gjöcofärg   
TASSBOLAGET - 10% på hela sortimentet, 15% på hela sortimentet, 20% på hela sortimentet  
Underbara Under - 15% på hela sortimentet, 20% på valfritt plagg från Culture, Köp 3 strumpor från Vogue betala för 2

BÅSTAD
Basic Trend Boutique - 20% på ett köp  
Boarpsgårdens Fisk & Delikatesser - 10% rabatt  
Butik N - 20% på valfri vara
Båstad Fysio - Fysioterapi konsultation eller Massage 45 min för 250:-  
Båstad Sportcenter/Tengo Sport - 200.- på årskort till nya medlemmar, 1/2 priset på padelhyra. Ord. pris 340:- 
Båstad Värmepumps Center -1000:- rabatt vid köp av luft/luft värmepump inkl. montage  
Circle K - 50% rabatt på briljantvätt, 15% på uthyrning
Design House Stockholm - 75:- rabatt på Timo glas (4-pack)
Eriks Fönsterputs - Prova utvändig fönsterputsning för 143 kronor efter RUT-avdrag  
Flower House Båstad - 20% på sortimentet  
Friskis&Svettis Båstad - 10% rabatt på träningskort, gratis valfritt pass för 2 personer
Grädde på moset - 25% på sortimentet  
Heidi på Visage - 20% på Taffybehandling, Gäller ögonbryn, eyeliner eller läppar 
Hälsostudion i Båstad - Prova på medlem i en månad för halva priset, Nya PT kunder får 20% vid köp av valfritt PT program  
Ica Nära Gamlegården - 10% på sortimentet  
Ica Supermarket Båstad -  10% på sortimentet, 20% på ett helt köp på nätet
KläDej i Boarp - 20% på valfri vara  
Knut Jöns - 2 för 1 på mjukglass, 2 för 1 på fika, 50% på 1 st matbröd 
Köpmansgatan 20 - 15% på ett köp  
Kötthallen - 15% på sortimentet  
Le Visage - 20% rabatt i butiken och i webbshopen  
Malens Krog - Gratis efterrätt vid köp av för- och varmrätt, 15 % på Take Away
Mat & Möten - 10 % rabatt på Dagens Lunch måndag-fredag
NP Nilsson/XL-bygg - 110:- rabatt vid köp för minst 500:-  
Outlet Syd - 20% vid ett köptillfälle  
På Kanelen - 20% på sortimentet  
Restaurang Drivan - 2 för 1 på lunchmenyn  
Sportshopen i Båstad - 20% på valfri produkt
Switch Training - Personlig Träning 45 min för 250:-  
Torggårdens Grill & Kiosk - 120:- för 2 st. Dagens Tips  
Två Män - 20% på valfritt köp  
Vita Snäckan - 20% på valfri vara  


