STRÖMSTAD
NORDBY, TANUM
DIN MOBILKOD FINNS
LÄNGST FRAM I HÄFTET!

LADDAT MED ERBJUDANDEN INOM
SHOPPING OCH NÖJE FÖR HELA FAMILJEN!

100:–
Gäller t.o.m. 2019-10-14

STRÖMSTAD

Apoteket - 10% på ett helt köp
Blomsterlandet - 25% på valfri färdig bukett
Circle K - 100:- rabatt på Ultimat Säsong
Comfort/Nordsjö Idé Design - 20% på en valfri köksblandare exkl. installation, 20% på tapeter, 20% på Nordsjö
färgsortiment, 15% på kakel
Coop Strömstad - 10% på hela sortimentet vid ett köptillfälle
ditt o datt - 15% på ett köp
Flügger Färg/Svens Måleri & Golvtjänst - 20% på färg, 15% på tapeter
Guns Hälsokost - 20% på en vara, 15% på en vara
Hälsokostbolaget - 20% på en vara, 15% på en vara
ICA Kvantum - 10% på hela sortimentet
IEMS - 100:- rabatt för varje 500:- du handlar för
Intersport - Handla för över 500:- och få 100:- rabatt gäller 2 gånger
Kontoret Restaurang & Sportsbar - 20% på notan
Kronans Apotek - 25% på hela sortimentet
Lekia - 20% på hela sortimentet
Life - 20% på en vara, 15% på en vara
Nordic Wellness - En veckas gratis provträning, 20% rabatt på årskort
Sko Janne - 15% på hela sortimentet
Sotenäs trä/Woody Bygghandel - 10% på hela sortimentet vid kontantköp
Stene Kött & Livs - 10% på hela sortimentet
Strömstads Tidning - För 1:- kan du läsa allt på stromstadstidning.se i en hel månad
The & Krusiduller - 10% vid köp upp till 500:-, 15% vid köp mellan 500:- och 1000:-, 20% vid köp över 1000:The Dubliner at Skagerack - 20% på notan
Toro - 20% på notan

NORDBY

Apotek Hjärtat - 25% på hela sortimentet
Bik Bok - 20% på hela sortimentet vid ett köptillfälle
Brothers - 20% på valfri vara, 20% vid köp över 1000:Carlings - 20% på en vara
Kronans Apotek - 25% på hela sortimentet
Life - 20% på hela sortimentet
Lyko - 20% på ett helt köp gäller 2 gånger
Magasinet - Handla för 500:- få 100:- rabatt
Mobildoktoren - 10% på skärmbyte för iPhone och iPad, 50% på skyddsglas till iPhone
MQ - 20% på ett köp gäller två gånger
Panduro - Handla för minst 300:- och få 20% på köpet gäller 3 tillfällen
Scorett - 15% på ett par skor

TANUM

Comfort - 20% på en valfri köksblandare, 20% på en valfri tvättställsblandare
ELON - 10% rabatt på personvårdsprodukter och hushållsapparater
Euronics - 10% rabatt på tillbehör till mobiltelefoner och surfplattor

031-742 55 55 | info@idrottsrabatten.se

