KALMAR
NYBRO, ÖLAND
DIN MOBILKOD FINNS
LÄNGST FRAM I HÄFTET!

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

Banan - 2 för 1 på Lasergame, Boka 2 shuffleboard banor betala för 1
Barista Ben & Jerry’s - 20% på valfritt köp
Bik Bok - 20% på hela sortimentet vid ett köptillfälle
Blomsterlandet - 25% på valfri bukett
Circle K - 50% på Briljanttvätt, 50% på valfri hamburgermeny, 20% på
hyra av släp
Däckhuset i Kalmar - Gratis däckhotell 1:a säsongen
EM-Severins - Ta 3 betala för 2 på Accent, 20% på valfri matta
Espresso House - Köp 2 standard varma drycker, betala för 1
First Hotel Witt - 2 för 1 på frukostbuffé
Frasses - Vid köp av ett Superskrov så bjuder på ett Skrovmål, Vid köp
av ett Frassemål så bjuder vi på en liten Originalburgare, Vid köp av ett
Bamsemål så bjuder vi på Räksallad
Frendo - 25% på Kristalltvätt, 25% på valfri tvätt, 25% på hyrsläp
Gustafssons Trafikskola - Vid inskrivning bjuder vi på introduktionsutbildningen.
Hagbloms Färghandel - Värdekupong på 100:- vid köp för minst 300:Hälsobutiken Naturalia - 20% på ett helt köp
Hamnkaféet - 2 för 1 på valfri dryck och kaka
Hemmakväll - 2 för 1 på hyrfilm, 15% på lösgodis
ICA Supermarket Lindsdal - 10% på sortimentet
JOY - 20% på ett helt köp
Kahls The & Kaffehandel - 2 för 1 på valfri take away, 20% på kaffe/te i
lösvikt
Måla Färgbutik - 20% på färg & tapet
McDonald’s Baronen - Köp en frukostmeny få en frukostmeny, Köp en
värdemeny få en värdemeny
McDonald’s Giraffen - Köp en frukostmeny få en frukostmeny, Köp en
värdemeny få en värdemeny
Mekonomen - 20% på ett köp
MQ - 20% på ett köp
Närstads Väskor - 20% på ett helt köp
Parelle Cosmetics - 15% på valfri behandling, 10% på 1 produkt eller
15% vid köp av 2 eller fler produkter
Pia’s Blommor - 20% på hela sortimentet
Pizzeria Krysset - Vid köp av pizza och à la carte bjuder vi på läsk
Rabalder - 20% rabatt på ett valfritt plagg
Rågårds Modehus - 50:- rabatt när man handlar för minst 299:Scorett - 20% på valfri vara
Sibylla/Olgas Kiosk - Sibylla Meal 65:-, Super Meal 74:Specsavers - 1:- för synundersökning vid köp av kompletta glasögon,
50% rabatt på alla progressiva glas, gäller vid köp av båge från 795:-,
100:- rabatt vid köp av linser för minst 6 månader, 20% rabatt på polaroid solglasögon
Sportson - 10% på cykel 50% på helservice 50% på punkteringslagning
inkl. slang
Stensö Hembageri - 3 stycken valfria surdegsbröd för 95:-, 10 stycken
valfria frallor för 50:Stora Coop Giraffen - 10% på hela sortimentet
Subway - Köp valfri meny och få en 15 cm sub på köpet, 10:- för kaffe &
cookie
Triumph - 10% rabatt vid köp under 500:-, 20% rabatt vid köp över 500:XXL - 20% på ett helt köp, 20% på ett helt köp, 10& på cyklar

HANSA CITY

Albrekts Guld - 20% rabatt på alla varor till ordinarie pris
Bik Bok - 20% på hela sortimentet vid ett köptillfälle
BR-Leksaker - 20% på valfri vara
Elgiganten - 25% på valfritt mobiltelefontillbehör, 25% på bläckpatroner
Espresso House - Köp 2 standard varma drycker betala för 1
KungSängen - 30% på ett köp
MQ - 100:- rabatt för varje 500:- du handlar för

NYBRO

Apoteket Lönnen - 20% på hela sortimentet
McDonald’s - Köp en Big Mac & Co och få en Big Mac på köpet, Köp en
McFeast & Co och få en McFeast på köpet, Köp två menyer från 72:- och
få en Happy Meal på köpet
NM-Färgbutik - 20% på Nordsjö & Jotun färg, 20% på Engblad & CO &
Boråstapeter
Pizzeria Viktoria - Köp 3 pizzor betala för 2

ÖLAND

Bönan på Hörnet - 2 för 1 på lunch
Borgholms Badhus - 50% på badentré, 50% på gymentré, 10% på ett
köp badshopen
Borgholms Blommor - 15% på hela sortimentet
Borgholms Hälsobutik/Life - 20% på ett köp
ChassIT - 20% på hela sortimentet
Circle K - 50% på diamanttvätt, 50% på en Real Hotdog-meny, 20% på
hyrsläp
Danielsons Herr & Dam - 20% på ett plagg, 20% på ett plagg
Ekerum Resort Öland - 50% rabatt på hyra av mountainbike, padel- och
tennisbana
Esters - 20% på valfri vara
Galleri Tinnert - 15% på en inramning, 15% på konstnärsmaterial
Hagbloms Färghandel - 20% på Nordsjöfärg
ICA Kvantum Färjestaden - 10% på ett köp
ICA Supermarket Almérs - 10% på hela sortimentet
ICA Supermarket Borgholm - 10% på hela sortimentet
Jacobssons - 20% på ett helt köp
Lavendel - 20% på en valfri vara
Möbleri Mittbrodt’s - 20% på en valfri vara
Ree Sport Store - 15% på hela sortimentet
Specsavers - 1:- för synundersökning vid köp av kompletta glasögon,
50% rabatt på alla progressiva glas, gäller vid köp av båge från 795:-,
100:- rabatt vid köp av linser för minst 6 månader, 20% rabatt på polaroid solglasögon
Trenda Borgholm - 10% på valfri vara
Önska - 20% på en vara
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