
HALMSTAD
LAHOLM, BÅSTAD, VÄLA, 
MARKARYD

DIN MOBILKOD FINNS  
LÄNGST FRAM I HÄFTET!

Gäller t.o.m. 2020-02-29

100:–

LADDAT MED ERBJUDANDEN INOM  
SHOPPING OCH NÖJE FÖR HELA FAMILJEN!

®



HALMSTAD
Actic - Teckna medlemskap och få 20% rabatt + 50% rabatt på medlemsavgiften
AD Bildelar - 15% rabatt vid ett köptillfälle 
Ahlbäcks Trafikskola - 30% på anmälningsavgiften 
Anette & Maries Hudvård - 20% på ett köp över 500:- 
Apotek Hjärtat - 20% på ett köp 
Babyproffsen - Vid köp över 10 000:- erhåller du ett presentkort på 1000:- att 
handla andra saker för, 20% på valfri leksak från Wow Toys, 15% på valfritt tillbehör 
till bilstolar 
Bad & Värme - 25% rabatt på våra produkter 
Bik Bok - 20% på hela sortimentet vid ett köptillfälle
Bäckakrogen - 2 för 1 på lunch 
Circle K Getinge - 50% rabatt på Briljanttvätt, 25% rabatt på släphyra 
Circle K Järnvägsleden - 50% på Ultimat Säsong, 25% på släphyra 
Circle K Sannarp - 50% på Briljanttvätt, 25% på lastbilshyra 
City Gross - 10% på ett helt köp i butik om du är eller blir Priokund hos oss 
City Gross - 10% vid köp av matvaror i vår online-butik på citygross.se 
Coop - 10% på ett köp när du handlar över 500:- 
Ecco - 10% på hela sortimentet 
EM Home - 20% på valfri matta, Tag 3 accenter betala för 2 
Eriks Fönsterputs - Fast pris 202:- första gången 
Fiket - 2 för 1 på fika 
Friskis&Svettis - - Vi bjuder dig på en veckas prova på träning, Vi bjuder dig och 
din kompis på valfritt träningspass 
Garageportexperten - 2500:- rabatt på valfritt portpaket, 2000:- rabatt på ytterdörrar 
Glitter - 25% på hela sortimentet 
Grottans blommor - 15% på ett köp 
ICA Maxi Flygstaden - 10% på ett helt köp i vår butik online 
ICA Maxi Stormarknad Högskolan - 10% på ett köp i vår onlinebutik 
Jack & Jones - 100:- rabatt om du handlar för 500:- eller 200:- rabatt om du 
handlar för 1000:- 
Kökscentrum ELON - 20% på en valfri vara, 50% på dammsugarpåsar, 50% på byte 
av kolsyrepatron 
Lampaffären - 15% rabatt på en valfri vara vid ett köptillfälle 
Mekonomen - 15% på ett köp 
Mio - Handla för 500:- och få 250:- i rabatt 
Nyhems Kemtvätt & Skrädderi - 20% på all kemtvätt, 50% på kemtvätt vid 
inlämning av skrädderi 
Plantagen - 25% på ett köp 
Rabalder - 20% på ett valfritt plagg 
Scandic Hallandia - 2 för 1 på vår frukostbuffé, 2 för 1 på varmrätt 
Skomodellen - 20% på ett par skor, 10% på Eccoskor 
Smarteyes - Gratis synundersökning vid köp av slipade glasögon 
Smycka - Gratis puts av ett smycke, 15% på valfritt silversmycke, 10% på valfri klocka 
Sportson - 25% rabatt på valfritt köp 
Subway - Köp en valfri meny och få en 15 cm sub på köpet 
Team Sportia - 15% på ett köp 
Teknikmagasinet - 25% på radiostyrt 
Twilfit - 20% på ett helt köp vid köp av minst 2 varor ur Twilfits egna sortiment 
Vero Moda - 20% på en valfri vara 
Wayne’s Coffee - 2 för 1 på varma drycker, 20% på hela sortimentet 

HALLARNA
Albrekts Guld - 20% på en valfri vara 
Apoteket - 50:- rabatt vid köp för minst 300:- 
Bik Bok - 20% på hela sortimentet vid ett köptillfälle 
Circle K - 50% på Ultimat säsong, 2 för 1 på kaffe & bulle 
Fix My Phone - 20% på alla reparationer 
Good Morning Halmstad - Frukostbuffé 150:- för 2 personer 
IEMS - 20% på ett helt köp 
Kronans Apotek - 50:- rabatt vid köp för minst 300:- 
Life - 15% på ett helt köp 
Lyko - 20% på ett helt köp 
Panduro - 20% på ett köp 
Piraia - 100:- vid köp över 500:- 
Scorett - 20% på ett par skor 
Smarteyes - Gratis synundersökning vid köp av slipade glasögon 
Smycka - Gratis puts av ett smycke, 15% på valfritt silversmycke, 10% på valfri klocka 
Stadium - 20% på en valfri vara 
Stora Coop - 10% på ett köp när du handlar över 500:- 
Teknikmagasinet - 25% på radiostyrt 
Vero Moda - 20% på valfri vara 
Wayne’s Coffee - 20% på hela sortimentet 
XXL - 10% på cyklar, 25% på utvalda kategorier 
Yogiboost - 20% på en valfri produkt 

LAHOLM
AD Bildelar - 15% rabatt vid ett köptillfälle 
Apotek Hjärtat - 20% på ett köp 
Blomsterdesign - 20% på ett köp 
Conditori Cecil - 50% på kaffe & wienerbröd, 50% på dryck & bulle
ELON - 100:- rabatt vid köp över 500:-, 50% på dammsugarpåsar
Eriks Fönsterputs - Fast pris 202:- första gången 
Flickorna på Ullmans - 25% på valfri produkt 
Frummerins - 20% rabatt på ett helt köp, 20% rabatt på alla jackor, 20% rabatt på 
alla byxor
Graffiti Café - Gratis dricka vid köp av mat, Grattis kaffe/te vid köp av mat  
Happy Homes - 25% på alla lagerförda varor, 20% på beställningstapeter 
Hörnan i Laholm - 15% på valfri vara, 20% rabatt på webben

ICA Maxi Mellbystrand - 10% på ett köp 
NP Nilsson - 50:- rabatt vid köp för minst 300:-

MARKARYD 
Hannabadet - Gratis gruppbiljett 
ICA Nära Strömsnäsbruk - 10% på ett köp 
Lugg - 25% på valfri produkt 
Markaryds Bowling - Bowla 2 timmar betala för 1 
Markaryds Padelcenter - 20% vid bokning av en timmes padel, 10% vid köp över 
500:- i shopen 
Modehus Femton - 20% på en valfri vara 
Shell - Vid köp av valfri kaffe bjuder vi på en kanelbulle 
Team Sportia - 20% på kläder och skor

VÄLA
Albrekts Guld - 20% på en valfri vara 
Apoteket - 20% på en valfri vara 
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 
IEMS - 20% på ett köp i butik 
Intersport - 20% på ett helt köp 
JOY - 20% på ett helt köp 
Kolgrillen - 15% på notan 
Lekia - 10% på första köpet, 15% på andra köpet 
Levi’s Store - 20% på hela sortimentet vid köp över 1500:- 
Life - 15% på ett helt köp 
Lyko - 20% på ett helt köp 
Marty - 15% på ett köp 
Mekonomen - 20% på ett köp, 10% på arbetskostnaden 
Optikern på Väla - 20% på alla solglasögon, 50% på bågar vid köp av kompletta 
glasögon 
Piraia - 100:- vid köp över 500:- 
Plantagen - 10% på ett helt köp gäller 2 gånger
Pölsemannen - 40:- för två röda med dubbelmos, 20:- för en stor mjukglass med 
valfritt strössel 
Quinte - 10% på hela köpet 
Restaurang Blå Tuppen - 20% på notan 
Saint Tropez - 20% på hela sortimentet vid köp över 800:- 
Skånska Bad & Värme - 25% på kakel och klinker 
Sportson - 10% på cyklar, 10% på övrigt sortiment 
Stadium - 20% på en valfri vara 
Stora Coop - 10% på ett köp när du handlar över 500:- 
Subway - Köp en valfri meny och få en 15 cm sub på köpet 
Team Sportia - 20% på det ordinarie priset 
Teknikmagasinet - 25% på radiostyrt 
Tre Spett - 15% på notan 
Twilfit - 20% på ett helt köp vid köp av minst 2 varor ur Twilfits egna sortiment 
Vero Moda - 20% vid köp av två varor 
Wagner - 15% på ett valfritt klädesplagg, 20% på ett valfritt klädesplagg, 25% på 
en valfri parfym/deodorant 
Wayne’s Coffee - 20% på hela sortimentet 
XXL - XXL - 10% på cyklar, 25% på utvalda kategorier 
Yogiboost - 20% på en valfri produkt 
 

BÅSTAD
Apoteket - 20% på ett helt köp 
Aquagripp Pool & Spa - 10% på pool- och spatillbehör 
Båstad Sportcenter - 200.- på årskort till nya medlemmar 
Båstad Värmepumps Center - 1000:- rabatt vid köp av luft/luft värmepump 
inklusive montage, 20% vid köp av service av din värmepump 
Bjäre Bokhandel - 20% på alla barnböcker, Köp två pocket för 98:- 
Boarpsgårdens Fisk & Delikatesser - 10% rabatt 
Circle K Förslöv - 50% på Briljanttvätt, 25% på släphyra 
Circle K Båstad - 50% på Premium Plus Tvätt, 25% på släphyra, 15% på hyrbilar 
Eriks Fönsterputs - Fast pris 202:- första gången 
Flower House Båstad - 20% på hela sortimentet 
Hälsostudion - 50% på 30 dagar provmedlemskap, 20% för ny kund vid köp av PT 
paket, 20% rabatt på PT Small Group program 
ICA Nära Förslöv - 10% på ett köp 
ICA Supermarket Båstad - 10% på sortimentet 
KläDej i Boarp - 20% på en valfri vara 
Kötthallen - 10% på sortimentet 
Kronans Apotek - 25% på en valfri vara, 10% på ett helt köp 
Lager Båstad - 20% på en valfri vara 
Le Visage - 20% vid köp över 500:- 
Life - 15% på ett helt köp 
Magasinet i Båstad - 100:- rabatt när du handlar för minst 500:-, 1000:- rabatt när 
du handlar för minst 6000:- 
Malens Krog - 15% på notan, 15% på Take Away 
NP Nilsson - 50:- rabatt vid köp för minst 300:- 
Outlet Syd - 20% vid ett köptillfälle 
Restaurang Ellis - 10% på en lunch 
Sands Bakficka - 2 för 1 på smörrebröd 
Sportshopen i Båstad - 200:- rabatt för varje tusenlapp du handlar för 
Style With Flowers - 20% på valfri vara 
Vita Snäckan - 15% på valfri vara 

Nya aktörer


