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TROLLHÄTTAN

3PAC - Halva priset på en timme padel och gratis rackethyra
Apoteket Björnen - 20% på ett helt köp
Apoteket Svanen - 20% på ett helt köp
Arena Älvhögsborg - 15% rabatt på medlemskap, 1 kostnadsfritt besök till
vårt inomhusbad, 1 kostnadsfritt besök till gym, gruppträning & relax
Beijer Byggmaterial - 10% på ordinarie lagersortiment
Bellis Blommor - 20% på hela sortimentet
Best Western Hotel Trollhättan - 60:-/person på frukostbuffé
Buddy’s Food Bowling & Bar - 140:- per bana och timma, Söndagsbrunch
149:-/person
Colorama - 20% på färg, tapet och tillbehör, 10% på kakel, klinker, fix och fog
Cyber Zoo - 20% på valfri vara
ELON Storgatans Elektriska - 50% på dammsugarpåsar, 20% på lampor och
armaturer, Fri hemleverans vid köp av Husqvarna vitvara
Flora Blommor - 25% på ett köp
Hemmakväll - 6,99:-/hg för lösgodis
ICA Supermarket Matmor Oden - 10% på hela sortimentet
ICA Supermarket Sylte Center - 10% på hela sortimentet
Kronans Apotek - 20% på ett köp
Kungsportens Trafikskola - 20% på teoriavgift för bil och MC
Life - 15% på ett helt köp
Lilla Edets Tennisklubb - Halva priset på 1 timmes banhyra, Halva priset på 1
timmes privatlektion med någon av våra tränare
Nordins - 15% på hela sortimentet
Nordsjö Idé & Design Färgkompaniet - 20% på färg & tapeter, 20% på kakel
& klinker, 15% på badrumsmöbler
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,
Synundersökning utan kostnad vid köp av glasögon
Pasión Tapas & Wines - 15% på notan för 2 personer
Ristorante Mamma Mia - 20% på mat
Ritz Konditori - 20% på matbröd
Ritz Teatercafé - 2 för 1 på fika
Scandic Swania - 2 för 1 på frukost
Se Optik - 15% på kompletta glasögon
Sibylla - 20% på valfri meny
Stora Coop Kronhjorten - 10% på ett helt köp
StressFrisk - 300:- för en behandling
Subway - Köp en valfri meny och få en 15 cm sub på köpet, 10:- för kaffe och
cookie
Swensons Guld - 10% på valfritt smycke vid köp över 500:-, 10% på valfri
klocka vid köp över 500:-, 50% på ett batteribyte
Trollhättan - Badminton Center, Innovatumhallen - 50% på banhyra
Wäxthuset i Lilla Edet - 20% på hela sortimentet

ÖVERBY

Accent - 25% på ett köp
Albrekts Guld - 20% på ett köp
Apotek Hjärtat - 20% på ett köp
Apoteket Etagehuset - 20% på ett helt köp
Bik Bok - 20% på hela sortimentet vid ett köptillfälle
Cassels - 20% på en valfri vara
City Gross - 10% på ett helt köp i butik, 10% rabatt i vår online-butik
Eat Café & Restaurang - Kom 2 betala för 1, Buffé för 99:- per person
Flora Blommor - 25% på ett köp
Glitter - 25% på hela sortimentet
I Love Frozen Yogurt - 20% på notan
JOY - 20% på ett helt köp
Kronans Apotek - 20% på ett köp
Life - 15% på ett helt köp
Lyko - 20% på ett helt köp
McDonald’s - Köp 2 Big Mac & Co betala för 1
Salong Hype - 20% på en klippning, 20% på en vara
Sportson - 10% på cyklar, 15% på cykeltillbehör, 15% på verkstadskostnaden
Stadium - 20% på en valfri vara
Teknikmagasinet - 25% på radiostyrt
The Body Shop - 20% på valfri vara
Zizzi - 20% vid köp av minst 2 varor

VÄNERSBORG

Apotek Hjärtat - 20% på hela sortimentet vid ett köptillfälle
Apoteket Tranan - 20% på ett köp
Best Western Arena Hotell - 60:-/person på frukostbuffé
Café Gula Huset - 2 för 1 på dagens lunchbuffé
Corner - 10% vid köp över 500:-, 20% vid köp över 1000:EM Home Trestad Center - 15 % på ett helt köp
Färg & Tapetlagret - 20% på tapeter, 20% på färg, 10% på kakel
Flügger Färg - 25 % på färg, 25 % på tapet (från Fiona Wall Design), 25 % på
lim
Frendo - Vi bjuder på en kopp kaffe, Från 200:- för handtvätt av din bil, 30%
rabatt vid hyra av släp, Från 1600:- för en helrekond bil
Hamburgerköket - 3 för 2 på hela menyn
Hemköp City - 10% på hela sortimentet vid köp över 500:Hemmakväll - 2 för 1 på hyrfilm, 15% på lösgodis
Hotell Hehrne Kök & Konferens - 2 för 1 på frukost
ICA Älgen Supermarket - 10% på hela sortimentet
Interflora Thernquist blomsterhandel - 20% på en valfri vara
Kök & Bar 93 - Ät 2 betala för 1 alla fredagar och lördagar
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 - 100:- rabatt vid köp över 500:Nymans Bil & Däck - 500:- rabatt vid arbeten över 2500:Optiker Liljelood - 50% på märkesbågar eller köp 2 betala för 1 på glasögon,
Synundersökning utan kostnad vid köp av glasögon
Relaxx Floating - 100:- rabatt på Automatisk Soldusch, 100:- rabatt på
Djupgående massage, 150:- rabatt på Floating, Köp 3 behandlingar, betala
för 2, 10% rabatt hos Hudterapeuten
Rimini Pizza & Grill - 20% på notan
Salong Trebello - 15% på valfri behandling, 15% på produkter
Scooz Väsk & Skomode - 15% på valfri vara
Skräcklestugan - Köp 2 betala för 1 på kaffe och våffla
Stars and Stripes - 15% på notan
StressFrisk - 300:- för en behandling
Vargöns Trafikskola - 20% på teoriavgift för bil och mc
Yngves Dialect - 15% rabatt på dataservice och reservdelar, 15% rabatt på
installation av hemmanätverk

TORP

2 Fröknar - 20% på valfri vara
Accent - 25% på ett köp
Albrekts Guld - 20% på ett köp
Apoteket Måsen - 20% på ett helt köp
Bik Bok - 20% på hela sortimentet vid ett köptillfälle
City Gross - 10% på ett helt köp i butik, 10% rabatt i vår online-butik
Coop Forum - 10% på hela sortimentet
Coop Kök & Café - Ät 2 betala för 1
Eurosko - 20% rabatt vid köp av 2 par skor
Flügger Färg - 30% på färg, 30% på tapeter från Fiona Wall Design, 10% på
verktyg, 10% på beställningstapeter
Jack & Jones - 20% på valfri vara
JOY - 20% på ett helt köp
Kahls The & Kaffehandel - 2 för 1 på valfri Take Away, Köp 5 hg the betala för 4,
5% rabatt på ett helt köp
Lyko - 20% på ett helt köp
McDonald’s - Köp 2 Big Mac & Co betala för 1
MY WOK - 20% på valfritt meal
Olles Leksaker - 10% på helt köp
Optik & Hälsa - Ögonhälsoundersökning 595:-, 1:- för synundersökning, 20%
på Ray-Ban solglasögon
Panduro - 20% på ett köp
Stadium - 20% på en valfri vara
Subway - Köp en valfri meny och få en 15 cm sub på köpet, 10:- för kaffe och
cookie
SängSpecialisten - 20% på en valfri vara i vårt mjukvarusortiment, 1000:rabatt vid köp av säng
Teknikmagasinet - 25% rabatt på radiostyrt
The Body Shop - 20% på valfri vara, 50% på brynplockning

Nya aktörer

031-742 55 55 | info@idrottsrabatten.se

